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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri jika dibandingkan dengan Bank UOB Buana dilihat dari rasio keuangan 

bank yang meliputi CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan 

Bank UOB Buana sebagai obyek penelitian. Informasi yang digunakan untuk 

mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank 

Selama periode 2007-2011. Dari sumber data tersebut kemudian diperoleh nilai 

rasio yang meliputi CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR, yang 

digunakan sebagai dasar penghitungan nilai total rasio. Nilai total tersebut yang 

dijadikan dasar dalam menentukan bagaimana kondisi kesehatan bank saat itu. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2007-2011 

secara keseluruhan rasio, kedua bank dalam kondisi yang sehat. Namun bila 

dibandingkan Bank UOB Buana memiliki kinerja yang lebih baik daripada Bank 

Syariah Mandiri. Ini ditunjukkan dari total nilai seluruh rasio yang diperoleh 

selalu lebih tinggi selama lima tahun berturut-turut. Namun dari tahun ke tahun 

selisih yang terjadi semakin sedikit hingga pada tahun 2011 selisihnya tidak lagi 

signifikan. Faktor yang menyebabkan perbedaan kinerja keduanya adalah tingkat 

NPL, pada tahun 2007-2009 NPL Bank Syariah Mandiri berada jauh diatas Bank 

UOB Buana sehingga menimbulkan perbedaan skor NPL yang cukup signifikan. 

 

 

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan, total nilai rasio, NPL. 
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ABSTRACT 

This research aims is to analyze the performance of Syariah Mandiri Bank 

compared to UOB Buana Bank seen from the bank's financial ratios, including 

CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, ROA and LDR. 

This research uses the financial statements of Bank Syariah Mandiri and 

Bank UOB Buana as an object of research. The information which is used to 

measure the performance of the bank is based on the Bank's Financial Statements 

during 2007-2011. From the data source is then obtained value ratios include 

CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, ROA and LDR, which is used as the basis for 

calculating the total value of the ratio. The total value of which is used as the 

basis for determining how the current health of the bank. 

The results of this research indicate that during 2007-2011 as a whole ratio, 

both banks are in a healthy condition. However, UOB Buana Bank has better 

performance than the Syariah Mandiri Bank. It is shown from the total value of all 

ratios obtained are always higher for five consecutive years. But over the years 

the differences is getting smaller until in 2011 the differences was no longer 

significant. Factors that cause differences in performance of the two is the level of 

NPL, Syariah Mandiri Bank’s NPL in 2007-2009 is significantly higher than UOB 

Buana Bank, giving significant difference NPL scores. 

 

 

Key words: financial performance, financial ratio, total ratios score, NPL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat. (Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) 

Fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima berbagai bentuk simpanan 

dari masyarakat, (2) memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima 

dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan 

tenaga beli baru, (3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran 

uang (Martono, 2002:24). 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, 

kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti 

halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Kegiatan bank di 

Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut: (1) menghimpun 

dana dari masyarakat, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat, dan (3) 

memberikan jasa bank lainnya. 

Dilihat dari aspek cara menentukan harga, dibagi menjadi: (1) Bank 

Konvensional, dalam operasinya jenis bank ini menggunakan metode penetapan 

bunga dalam menetapkan harga, baik untuk produk simpanan demikian juga 

dengan produk pinjamannya. Sedangkan untuk jasa-jasa bank lainnya, bank ini 
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menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem 

pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. (2) Bank Syariah, 

merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam 

operasinya, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan 

prinsip jual beli dan bagi hasil. 

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

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

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

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

Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur 

organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001:33). 

Bank syariah (bank Islam) berkembang pesat di dunia sejak didirikannya 

Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan 

telah berkembang ratusan bank syariah di seluruh dunia, baik di Negara Islam 

maupun Negara non Islam. 

Di Indonesia pembentukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional 

memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. 

Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan 

kebebasan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen. 

Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya 

Paket Oktober (Pakto) 1988. Dalam pakto tersebut  diperkenankan untuk 

mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah Bank 

Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Kedudukan 

bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya 
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian 

diperbaharui dengan UU No 10 tahun 1998. Pada pasal 13 ayat (c) UU No 10 

tahun 1998 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Perkreditan Rakyat 

adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan 

untuk ketentuan pelaksanaannya maka pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank 

berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 

dalam lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992. 

Undang-undang -Undang No. 21 tahun 2008 merupakan landasan hukum 

untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan bank 

syariah di Indonesia dipandang penting untuk: (1) memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip 

syariah, (2) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem 

perbankan yang ada, (3) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional, dan 

(4) menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan 

pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa saat ini perbankan syariah 

nasional telah tumbuh cepat, pada tahun 2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah 

(BUS) namun pada Desember 2009 sudah ada 5 Bank Umum Syariah, kemudian 

26 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 

kemudian hingga Januari 2013 terdapat 11 Bank Umum Syariah dengan 1.780 

kantor dan 24 Unit Usaha Syariah serta 158 BPRS dengan 398 kantor.  
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Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka 

cabang syariah juga didukung dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat 

perbankan nasional mengalami krisis ekonomi. Sistem bagi hasil perbankan 

syariah yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan 

bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat 

suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah 

dari bank konvensional (Wulandari, 2004).  

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional 

dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan 

yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan 

oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank syariah tidak 

menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan dalam Islam.  

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa aspek, seperti 

investasi yang dibiayai, kemudian prinsip yang digunakan serta adanya dewan 

pangawas syariah pada bank syariah namun penulis merasa bahwa juga terdapat 

persamaan diantara keduanya, seperti jenis jasa yang ditawarkan, dalam hal ini 

kedua jenis bank sama-sama memberikan jasa kepada nasabah di dalam bidang 

keuangan, seperti tabungan, pinjaman/perkreditan, deposito, dan lain-lain, 

sehingga menimbulkan sebuah pilihan di masyarakat tentang jenis bank apa yang 

lebih memberikan kepuasan bagi mereka atau bisa dikatakan bahwa bank syariah 

saat ini sudah menjadi “saingan” bank konvensional. Kemudian persamaan 
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lainnya terletak pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi 

komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, serta fungsi dan 

manfaat yang diberikan kepada masyarakat, selain itu dari rasio keuangan yang 

disajikan juga tidak terdapat banyak perbedaan. Sehingga dari uraian diatas 

penulis berpendapat bahwa kedua bank masih dapat diperbandingkan. 

Penelitian tentang perbandingan kinerja bank juga sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa orang peneliti, seperti Rahayu, Widadi (2006), melakukan 

penelitian pada Bank Go Public dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kesehatan bank pada sektor 

perbankan yang Go Public pada tahun 2003-2004, dengan menggunakan metode 

CAMEL. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ke 6 bank Go Public yang 

dijadikan sampel, yaitu: Bank Danamon, Bank NISP, Bank LIPPO, Bank Rakyat 

Indonesia, Bank Central Asia, dan Bank Mandiri semua bank yang diteliti tersebut 

dinyatakan sehat. Kemudian Ika Sulistyo Nugroho, Astri (2006), melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tingkat rentabilitas dan likuiditas 

perbankan tahun 2003-2004 dan menganalisis kinerja keuangan perbankkan dari 

rata-rata rasio rentabilitas dan rasio likuiditas perbankkan. Penilaian kinerja yang 

akan dilakukan adalah dengan menggunakan rasio rentabilitas dan likuiditas. 

Hasil analisanya menunjukkan secara keseluruhan analisis rasio keuangan bank 

yang dihasilkan mengalami peningkatan pada tahun 2004. Tingkat rasio 

rentabilitas dan likuiditas tahun 2004 lebih baik dibandingkan tingkat rasio tahun 

2003. Berdasarkan hasil rata-rata rasio rentabilitas dan likuiditas menunjukkan 

bahwa rata-rata kinerja keuangan perbankan pada tahun 2004 lebih baik 

dibandingkan tahun 2003. Kinerja keuangan seluruh bank dinyatakan baik karena 
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semua rasio yang dihasilkan melebihi batas minimum rentabilitas dan likuiditas 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Kemudian Sumarti (2007), 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat 

kesehatan Bank Syariah Mandiri di Jakarta selama tahun 2004-2006. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa aspek yang diteliti hampir semua 

aspek dalam kondisi sehat, hanya pada beberapa aspek saja yang dinyatakan 

kurang sehat. Kemudian Shelly Oktaviani (2006) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk membuktikan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan 

menggunakan metode CAMELS lebih baik daripada metode CAMEL karena 

CAMELS dapat menilai secara lebih spesifik dan menyeluruh selama tahun 2004-

2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode CAMELS menunjukkan 

hasil analisis yang lebih tajam daripada metode CAMEL. Kemudian Abustan 

(2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

kinerja keuangan perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan 

konvensional untuk masing-masing rasio keuangan dan secara keseluruhan selama 

periode Juni 2002 - Maret 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan pada beberapa rasio keuangan kedua jenis bank kemudian 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dibandingkan 

dengan perbankan konvensional secara keseluruhan. 

Bank yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dan 

Bank UOB Buana. Kedua dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh 

penulis, yaitu bank dengan total aset sebanding (dengan perbandingan selisih 

kurang lebih 25%). Kemudian bank yang telah berdiri lebih dari lima tahun, serta 

berdasarkan atas kinerja yang baik dengan melihat award serta prestasi yang 
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berhasil diraih oleh kedua bank seIama 5 tahun. Informasi yang digunakan untuk 

mengukur kinerja bank adalah berdasarkan Laporan Keuangan Bank selama 

periode 2007-2011. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu: (1) Beberapa rasio 

keuangan yang akan digunakan. Pertimbangan penggunaan rasio keuangan 

sebagai alat ukur kinerja adalah karena penggolongan aspek rasio dalam CAMEL 

kedua bank berbeda, namun secara rasio masih tetap sama. Sehingga kinerja 

kedua bank dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan (2) Rasio 

keuangan bersumber dari laporan keuangan kedua bank yang diambil antara tahun 

2007-2011. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana kinerja keuangan Bank 

Syariah Mandiri jika dibandingkan dengan Bank UOB Buana dilihat dari rasio 

keuangan bank yang meliputi CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah berdasarkan 

laporan keuangan tahunan selama periode 2007 - 2011. 
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2. Ukuran kinerja bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

keuangan bank yang meliputi CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan 

LDR. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri jika dibandingkan dengan Bank UOB Buana dilihat dari rasio keuangan 

bank yang meliputi CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi atau bahan masukan dalam memberikan kontribusi 

pada pengembangan teori dalam mengadakan penelitian khususnya dalam bidang 

perbankan yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap penelitian serupa, 

baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan di masa mendatang. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai cara menilai kinerja 

keuangan perbankan serta mempertebal iman dan ketakwaan sebagai seorang 

muslim akan kebenaran ajaran agama Islam. 

2. Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki 

apabila ada kelemahan dan kekurangan. 
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3. Bagi bank konvensional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah 

atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan landasan teori yang memberi penjelasan mengenai kinerja 

keuangan, laporan keuangan bank, analisis laporan keuangan, pengertian bank 

konvensional, pengertian bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank 

konvensional. 

Bab III : Metode Penelitian 

Merupakan metode penelitian yang memuat uraian tentang populasi penelitian, 

sampel penelitian, data, variabel penelitian, dan teknik analisis data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan Masalah 

Menguraikan tentang diskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

Bab V : Penutup 

Menguraikan tentang kesimpuan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bank 

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap 

perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan 

penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu: 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang No. 7 tahun 1992 

tentang Perbankan) 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. (Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan) 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pertama, pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan 

bank itu sendiri. Kedua, fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima 

berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, (2) memberikan kredit, baik 

bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas 

kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru, (3) memberikan jasa-jasa 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

 

2.2 Fungsi dan Manfaat Bank 

Menurut Santoso (1996:2) fungsi dan tujuan utama dari pembentukan bank 

di Indonesia adalah sebagai Agent of Development (terutama bagi bank-bank milik 

negara) dan Financial Intermediary. 
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Fungsi Agent of Development ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah 

terutama ditujukan untuk pemeliharaan kestabilan moneter di Indonesia. Wujud 

dari fungsi bank tersebut terlihat dalam dua program kredit pemerataan, yaitu KIK 

(Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen). 

Bank-bank pemerintah sebagai Financial Intermediary tampak dalam 

fungsinya sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana. Fungsi perantara 

tersebut bisa menjadi wajar apabila bank memperoleh dukungan dari peraturan 

pemerintah dalam upaya pengelolaan dana. Juga perlu diingat bahwa bank itu 

sendiri “tidak pernah punya uang”, dalam arti penyertaan modal bank sendiri yang 

relatif sangat kecil (kurang dari 10%). 

Wujud utama fungsi bank sebagai Financial Intermediary pada bank-bank 

swasta tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, antara lain: (1) 

menerima titipan pengiriman uang, baik di dalam maupun luar negeri, (2) 

melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui Safe Deposit Box, (3) 

menghimpun dana melalui giro, tabungan, dan deposito, (4) menyalurkan dana 

melalui pemberian kredit, (5) penjamin emisi bagi perusahaan-perusahaan yang 

akan menjual sahamnya/go public, (6) mengadakan transaksi pembayaran dengan 

luar negeri dalam bidang Trade Financing Letter of Credit, (7) menjembatani 

kesenjangan waktu, terutama dalam hal transaksi valuta asing dan lalu lintas 

devisa. 

Sedangkan manfaat dari jasa-jasa perbankan menurut Santoso (1996:3) 

antara lain: (1) Working balance, untuk menunjang prosedur transaksi harian 

suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran 

pembayaran transaksi tersebut. (2) Investment fund, sebagai tempat investasi dari 
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idle fund dengan harapan dari investasi tersebut diperoleh hasil bunganya. (3) 

Saving purpose, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik 

(pencurian) maupun secara moril (inflasi, deflasi, dan depresiasi). 

 

2.3 Kegiatan Bank 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, 

kegiatan bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti 

halnya perusahaan lainnya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Menurut Martono 

(2002:24), kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian 

menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum 

dalam bentuk kredit yang diberikan (loanable fund). Dengan demikian kegiatan 

bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut: (1) 

menghimpun dana dari masyarakat, (2) menyalurkan dana kepada masyarakat, 

dan (3) memberikan jasa bank lainnya. 

 

2.4 Risiko Usaha Bank 

Risiko usaha bank merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil 

yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Hasil dalam hal ini merupakan 

keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang akan diperoleh 

suatu bank, semakin besar pula kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan 

semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan investor. Risiko-

risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi 
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aktiva maupun sisi pasiva. Menurut Martono (2002:26), risiko usaha yang dapat 

dihadapi oleh bank antara lain: 

Pertama, Risiko Kredit. Merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau 

ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari 

bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau 

dijadwalkan. 

Kedua, Risiko Investasi. Yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan 

terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai pokok portofolio surat-surat 

berharga, misalnya obligasi dan surat berharga lainnya yang dimiliki bank. 

Ketiga, Risiko Likuiditas. Adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk 

memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit 

dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu. Masalah yang 

mungkin dihadapi di sini adalah bank tidak dapat mengetahui secara tepat kapan 

dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitur 

maupun para penabung. 

Keempat, Risiko Operasional. Merupakan risiko ketidapkpastian mengenai usaha 

bank yang bersangkutan yang dapat berasal dari: (1) kemungkinan kerugian dari 

operasional bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh 

struktur biaya operasional bank dan (2) kemungkinan terjadinya kegagalan atas 

jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan. 

Kelima, Risiko Penyelewengan. Adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian-

kerugian yang terjadi akibat hal-hal sebagai berikut: ketidakjujuran, penipuan atau 

moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah. 
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Keenam, Risiko Fidusia. Yaitu risiko yang akan timbul apabila bank dalam suatu 

usahanya memberikan jasa bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu 

maupun badan usaha mengalami kegagalan melaksanakan tugas dalam mengelola 

titipan atau simpanan dana dari masyarakat maka dianggap sebagai risiko 

kerugian bagi wali amanat. 

 

2.5 Jenis Bank 

Menurut Martono (2002:28), jenis perbankan dibedakan menjadi empat, 

yaitu: 

Pertama, dilihat dari aspek fungsinya, dibagi menjadi: (1) Bank Umum, yaitu 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. (2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kedua, dilihat dari aspek kepemilikan, dibagi menjadi: (1) Bank milik pemerintah, 

yaitu bank yang akte pendirian maupun sahamnya sepenuhnya dimilikioleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. (2) Bank 

milik swasta nasional, yaitu bank yang akte pendirian dan seluruh atau sebagaian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, demikian pula pembagian 

keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh swasta nasional. (3) Bank milik 

koperasi, merupakan bank yang akte pendirian dan seluruh atau sebagaian besar 

sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum, demikian pula pembagian 

keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh koperasi. (4) Bank milik swasta 
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asing, merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing 

maupun pemerintah asing dan kantor pusatnya ada di luar negeri dan 

keuntungannya juga dimiliki oleh swasta asing. (5) Bank campuran, jenis bank ini 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana 

kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. 

Ketiga, dilihat dari aspek status, dibagi menjadi: (1) Bank Devisa, yaitu bank yang 

dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yangberhubungan dengan mata 

uang asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. (2) Bank non 

Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi 

keluar negeri seperti bank devisa, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh bank ini 

meliputi transaksi dalam negeri. 

Keempat, dilihat dari aspek cara menentukan harga, dibagi menjadi: (1) Bank 

Konvensional, dalam operasinya jenis bank ini menggunakan metode penetapan 

bunga dalam menetapkan harga, baik untuk produk simpanan demikian juga 

dengan produkpinjamannya.Sedangkan untuk jasa-jasa bank lainnya, bank ini 

menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem 

pengenaan biaya inidikenal dengan istilah fee based. (2) Bank Syariah, merupakan 

bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasinya, 

bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual 

beli dan bagi hasil. 
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2.6 Bank Umum 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Umum 

merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam pengertian 

dapat memberikan semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan 

di seluruh wilayah. Bank Umum dapat juga disebut Bank Komersial (Commercial 

Bank). 

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum 

pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan 

atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Menurut Iswardono (1997:62) terdapat empat fungsi bank umum, antara 

lain: (1) mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan 

pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (financial investment), (2) 

mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang, (3) menjamin keamanan 

uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko 

hilang, kebakaran dan lain-lain, (4) menciptakan kredit (created demand deposit), 

yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu 

dapat/boleh diuangkan, dari kelebihan cadangannya. 
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2.7 Bank Syariah  

Terdapat berbagai pengertian tentang bank syariah, menurut Martono 

(2002:94) bank syariah atau bank bagi hasil adalah merupakan bank yang 

beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank 

syariah mengikuti aturan Al Qur’an – Hadits dan regulasi dari pemerintah. Sesuai 

dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung 

unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang 

dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara bank syariah dengan 

bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi bank syariah. Riba 

dilarang sedangkan jual beli (al abai) dihalalkan. Ini berarti membayar dan 

menerima bunga atas uang yang dipinjam atau dipinjamkan adalah dilarang. 

Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat 

maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah tidak 

memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. (2008:1) bank syariah 

terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak 

yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam 

versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang 

dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/atau 

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. 

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah 

adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan bagi 

pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan 
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usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah 

biasa disebut Islamic Banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem 

perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga 

(riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). 

 

2.8 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional  

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

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

teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain 

sebagainya. Menurut Syafi’I Antonio (2001:76), perbedaan antara bank 

konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha 

yang dibiayai, dan lingkungan kerja. 

Pertama, Akad dan Aspek Legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank 

syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan atau 

perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif 

belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban 

hingga yaumil qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam 

hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi 

ketentuan akad.  

Kedua, Lembaga Penyelesai Sengketa. Penyelesaian perbedaan atau 

perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan 

perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak 

menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara 
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dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau 

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase 

Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.  

Ketiga, Struktur Organisasi. Bank syariah dapat memiliki struktur yang 

sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi 

unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah 

keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.  

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan 

Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini 

yang diberikan 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.  

Keempat, Bisnis dan Usaha yang Dibiayai. Bisnis dan usaha yang 

dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut 

menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang 

mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal 

pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui 

dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.  

Kelima, Lingkungan dan Budaya Kerja. Sebuah bank syariah selayaknya 

memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya 

sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin 
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integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus 

profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work dimana 

informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Dalam hal reward dan 

punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.  

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional. 

Bank syariah  Bank Konvensional  

1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.  

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau 

sewa.  

3. Berorientasi pada keuntungan (profit oriented) 

dan kemakmuran dan kebahagian dunia akhirat  

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

hubungan kemitraan.  

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus 

sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah  

1. Investasi yang halal dan haram.  

2. Memakai perangkat bunga.  

3. Profit oriented  

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kreditur-debitur.  

5. Tidak terdapat dewan sejenis.  

Sumber: Antonio (2001:34) 

 

2.9 Kesehatan Bank 

2.9.1 Tinjauan Tentang Kesehatan Bank 

Menurut Kasmir (2002:41), kesehatan suatu bank sangat penting sama 

halnya dengan kesehatan manusia. Bank yang tidak sehat bukan hanya 

membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi juga pihak lain. Penilaian kesehatan 

bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang 

dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana 

yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang 

dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya. 
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Menurut Martono (2002:90), adapun cara menilai kesehatan bank dengan 

menggunakan metode CAMEL yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Penilaian Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL 

Uraian Yang Dinilai Rasio Nilai Kredit Bobot 

Capital Kecukupan Modal CAR 
0 s/d max 

100 
25% 

Assets 
Kualitas Aktiva 

Produktif 

BDR 

CAD 

Max 100 

Max 100 

25% 

5% 

30% 

Management 

Kualitas 

Manajemen 

 

Manajemen Modal 

Manajemen Aktiva 

Manajemen Umum 

Manajemen Rentabilitas 

Manajemen Likuiditas 

Total Max 

100 

25% 

 

Earnings 

Kemampuan 

Menghasilkan 

Laba 

ROA 

BOPO 

 

Max 100 

Max 100 

 

10% 

 

Liquidity 

Kemampuan 

Menjamin 

Likuiditas 

LDR 

MCM/CA 
Max 100 10% 

Sumber: Martono (2002:90) 

 

2.9.2 Arti Penting Kesehatan Bank 

Sebagaimana layaknya manusia, dimana kesehatan merupakan hal yang 

penting dalam kehidupannya. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan 

kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan harus selalu dinilai 

kesehatannya agar prima dalam melayani nasabahnya. 

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa segi. 

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi 

sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai 

pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk 

bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan 

operasinya. 
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Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank 

Indonesia. Sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat 

rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode 

tertentu. 

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun, apakah ada peningkatan 

atau penurunan. Bagi bank yang kesehatannya terus meningkat tak jadi masalah, 

karena itulah yang diharapkan dan suatu upaya untuk mempertahankan 

kesehatannya. Akan tetapi bagi bank yang terus menerus tidak sehat, mungkin 

harus mendapatkan pengarahan atau sanksi dari Bank Indonesia sebagai pengawas 

dan pembina bank-bank. 

Bank Indonesia dapat menyarankan untuk melakukan perubahan 

manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau malah dilikuidasi keberadaannya. 

Bank akan dilikuidsi apabila kondisi bank tersebut dalam kondisi yang sangat 

parah atau benar-benar tidak sehat.  

Menurut Martono (2002:88), penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

meliputi beberapa aspek, yaitu : 

Pertama, Capital (Aspek Permodalan). Pada aspek permodalan ini yang 

dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequeency 

Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut 

adalah perbandingan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

(ATMR) dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah CAR tahun 1999 minimum 

harus 8%. 
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Kedua, Asset (Aspek Kualitas Aset). Aspek kualitas aset ini merupakan 

penilaian jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, yaitu dengan cara 

membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva 

produktif. Kemudian perbandingan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang 

telah dilaporkan secara berkala kepada Bank indonesia. 

Ketiga, Management (Aspek Kualitas Manajemen). Kualitas manajemen 

dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga 

dilihat dari pendidikan serta pengalaman karyawannya dalam menangani berbagai 

kasus yang terjadi. Unsur-unsur penilaian dalam aspek kualitas manajemen adalah 

manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas dan manajemen likuiditas, yang didasarkan atas 250 pertanyaan yang 

diajukan. 

Keempat, Earning (Aspek Rentabilitas). Pada aspek ini yang dilihat adalah 

kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. 

Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus 

meningkat. Metode penilaiannya dapat  juga dilakukan dengan : Pertama, rasio 

laba terhadap total aset (ROA). Kedua, perbandingan biaya operasi dengan 

pendapatan operasi (BOPO). 

Kelima, Liquidity (Aspek Likuiditas). Pada aspek likuiditas ini penilaian 

didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya 

terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat 

memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui.Ini merupakan 

perbandingan antara jumlah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang 
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dianalisis dalam rasio ini, adalah perbandingan kewajiban bersih (call money) 

terhadap aktiva lancer dan perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana yang 

diterima oleh bank, seperti: KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. 

 

2.10 Penilaian Kesehatan Menurut Metode CAMEL 

Untuk melakukan penilaian kesehatan sebuah bank dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut 

dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga 

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan 

arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan 

dihentikan operasinya. 

Ukuran penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. 

Seperti yang tertera pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 29 tentang 

perbankan, yang isinya adalah: (1) pembinaan dan pengawasan bank dilakukan 

oleh Bank Indonesia, (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan 

bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank, dan (3) bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan wajib melakukan usaha sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. 

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan tersebut, 

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 

1993 yang mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Ketentuan 
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ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia 

dengan Surat Edaran No. 23/21/BPPP tanggal 28 Februari 1991. 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank di atas kemudian dikenal dengan 

metode CAMEL. Karena setelah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan bank 

berdasarkan metode CAMEL, dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan 

bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut selanjutnya dikenal 

dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank menurut Martono (2002) 

meliputi 5 aspek yaitu: 

2.10.1 Capital (Aspek Permodalan) 

Rasio permodalan sering disebut juga rasio solvabilitas atau capital 

adequacy ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk menilai: (1) ukuran 

kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat 

dihindarkan, (2) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal 

dari hutang penjualan asset yang tidak dipakaidan lain-lain, (3) alat pengukuran 

besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang 

sahamnya, dan (4) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen 

bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang 

dikehendaki oleh para pemilik modal bank tersebut. 

Pada rasio permodalan, dapat diukur Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat 

berharga. 

  CAR = 
     

                                
x 100% 
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2.10.2 Assets (Aspek Kualitas Aset)  

Aspek kualitas asset ini merupakan penilaian jenis-jenis asset yang dimiliki 

oleh bank, yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva produktif yang 

diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian perbandingan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. 

Pengertian aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No. 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva 

Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing 

dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, 

komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Kualitas Aktiva 

Produktif dinilai berdasarkan: (1) prospek usaha, (2) kondisi keuangan dengan 

penekanan pada arus kas debitur, (3) kemampuan membayar. 

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai 

prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan 

mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan, kualitas kredit 

ditetapkan menjadi:  

a. Lancar (Pass)  

b. Dalam perhatian khusus (special mention)  

c. Kurang lancar (sub standard)  

d. Diragukan (doubtful)  

e. Macet (loss)  

 

Untuk menghitung kualitas aktiva produktif digunakan dua rumus, yaitu: 

a. Not Performing Loan (NPL) 
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Aktiva produktif bermasalah (NPL) merupakan aktiva produktif dengan 

kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

NPL = 
                                      

                       
 x 100% 

b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

Cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan sebagian laba yang merupakan 

persetujuan pemegang saham yang dilakukan dalam rapat pemegang 

saham.Rasiopenyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan 

dihitung sebagai berikut: 

PPAP = 
                                       

                                                       
 x 100% 

 

2.10.3 Management (Aspek Kualitas Manajemen) 

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas  manusianya dalam bekerja. 

Kualitas manajemen juga dapat dilihat dari pendidikan serta pengalaman para 

karyawannya dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Unsur-unsur 

penilaian dalam kualitas manajemen adalah manajemen permodalan, manajemen 

aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas, 

yang didasarkan atas jawaban dari 250 pertanyaan yang diajukan. 

Bank Indonesia telah menyusun pertanyaan untuk menilai kemampuan 

manajemen yang terdiri dari: 
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Tabel 2.3 Komponen Pertanyaan Untuk Menilai Kemampuan Manajemen 

Jumlah Pertanyaan 
Aspek Manajemen yang 

dinilai 
Bobot CAMEL 

25 buah Manajemen permodalan 2% 

50 buah Manajemen aktiva 5% 

125 buah Manajemen umum 12% 

25 buah Manajemen rentabilitas 2% 

25 buah Manajemen likuiditas 2% 

250 buah Total bobot CAMEL 25% 

 

Setiap pertanyaan yang dijawab “ya” (positif) oleh pihak manajemen bank 

umum, bank tersebut memperoleh angka nilai kredit sebesar 0,4, hasil 

penjumlahan setiap jawaban “ya”, akan menentukan angka kredit (credit point) 

dalam komponen CAMEL. Selanjutnya, angka angka kredit ini dikalikan dengan 

bobot CAMEL untuk manajemen (25%) sehingga diperoleh nilai CAMEL untuk 

komponen “M”. 

Akan tetapi pengukuran tersebut sulit dilakukan karena akan terkait dengan 

unsur kerahasiaan bank, maka dalam penelitian ini aspek manajemen diproksikan 

dengan profit margin dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana 

manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan atau alokasi dana 

secara efisien. 

Penggunaan Net Profit Margin (NPM) juga erat kaitannya dengan aspek-

aspek manajemen yang dinilai, baik dalam manajemen umum maupun manajemen 

risiko, di mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan 

pengukuran hasil dari strategi keputusan yang dijalankan dan dalam tekniknya 

dijabarkan dalam bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari 

kegiatan operasional bank dalam upaya memperoleh operating income yang 

optimum. Sedangkan net income dalam manajemen risiko mencerminkan 
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pengukuran terhadap upaya mengeliminir risiko likuiditas, risiko kredit, risiko 

operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dari kegiatan operasional bank, 

untuk memperoleh operating income yang optimum. Dapat juga dikatakan net 

profit margin mencerminkan tingkat efektifitas yang dapat dicapai oleh usaha 

operasional bank, yang terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan 

keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank dalam periode berjalan.  

Aspek manajemen yang diproksikan dengan net profit margin yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

NPM = 
           

                       
 x 100% 

 

2.10.4 Earning (Aspek Rentabilitas) 

Rasio ini selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional 

perusahaannya. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang 

terus meningkat. Metode penilaiannya dapat juga dilakukan dengan: 

a. Return on Assets (ROA)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba dan efisiensi secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin 

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

posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus yang digunakan adalah: 

ROA= 
                  

             
 x 100% 
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b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya 

intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil rasio 

BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya, 

karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

BOPO =  
                 

                      
 x 100% 

 

2.10.5 Liquidity (Aspek Likuiditas) 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi 

kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta 

dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Oleh karena itu, bank dapat likuid apabila: (1) bank tersebut memiliki cash asset 

sebesar kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, (2) 

bank tersebut memiliki cash asset yang lebih kecil dari kebutuhan likuiditasnya, 

tetapi mempunyai aset atau aktiva lainnya (misalnya surat berharga) yang dapat 

dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, dan (3) bank 

tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash asset baru melalui 

berbagai bentuk hutang. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan 

adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) tanpa menggunakan rasio MCM/CA.  

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para 

nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah 
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diberikan kepada para debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat 

likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

LDR =  
                            

                                  
 x 100%



xi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan 

Publikasi Keuangan Bank selama tahun 2007-2011.  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Neraca Keuangan dari tahun 2007 - 2011 

b. Laporan Rugi Laba dari tahun 2007 - 2011 

c. Laporan Kualitas Aktiva Produktif dari tahun 2007 - 2011 

d. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dari tahun 2007 - 

2011 

e. Ikhtisar Keuangan dari tahun 2007 - 2011 

 

3.2 Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan merupakan data-data sekunder yang berupa laporan 

keuangan tahunan publikasi bank selama periode tahun 2007 - 2011. Data yang 

diperoleh diambil melalui beberapa website dari bank yang bersangkutan dan 

perpustakaan Bank Indonesia. Jenis laporan yang digunakan antara lain Neraca 

Keuangan, Laporan Laba-Rugi, Laporan Kualitas Aktiva produktif, Perhitungan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Ikhtisar keuangan. 
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3.3 Pengukuran Variabel  

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data 

yang diawali dengan menghitung variabel-variabel yang digunakan. Variabel-

variabel tersebut yaitu rasio keuangan yang meliputi CAR (Capital Adequacy 

Ratio), NPL (Non Performing Loan), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif), NPM (Net Proft Margin), ROA (Return on Asset), BOPO (Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit Ratio). Setelah itu, 

untuk mengetahui kinerja bank secara keseluruhan dilakukan dengan cara 

menjumlahkan nilai seluruh rasio yang sebelumnya telah diberi bobot nilai 

tertentu. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti maka pembobotan masing-

masing rasio didasarkan pada informasi yang disajikan oleh Martono pada tabel 

2.2 pada bab dua. 

a. CAR (Capital Adequacy Ratio) 

 CAR = 
     

                                
 x 100% 

b. NPL (Non Performing Loan) 

NPL =  
                                      

                       
 x 100% 

c. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). 

PPAP =  
                                       

                                                       
 x 100% 

d. NPM (Net Proft Margin). 

NPM = 
           

                       
 x 100% 
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e. ROA (Return on Asset)  

ROA =  
                  

             
 x 100% 

f. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) 

BOPO =  
                 

                       
 x 100% 

g. LDR (Loan to Deposit Ratio).  

LDR = 
                            

                                  
 x 100% 

h. Kinerja bank secara keseluruhan diketahui dengan cara menjumlahkan nilai 

kredit seluruh rasio keuangan, yaitu rasio CAR, NPL, PPAP, NPM, ROA, 

BOPO, dan LDR yang sebelumnya telah diberi bobot nilai tertentu.  

 

Selanjutnya penghitungan nilai kredit dan bobot rasio-rasio tersebut adalah:  

3.3.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut ketentuan Bank Indonesia suatu bank umum sekurang-kurangnya 

harus memiliki CAR 8%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 25%. Nilai kredit 

CAR dihitung sebagai berikut: 

Nilai Kredit = Angka kredit x Bobot variabel 

= 
     

     
 x 25% 

CAR = 0 atau negative, angka kredit = 0. Setiap kenaikan 0,1%, angka kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100. Selanjutnya angka kredit tersebut dikalikan 

dengan bobot untuk rasio CAR sehingga diperoleh nilai untuk komponen CAR. 
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3.3.2 Non Performing Loan (NPL)  

Standar terbaik NPL menurut Bank Indonesia adalah bila NPL berada 

dibawah 5%. Variabel ini mempunyai bobot nilai 25%. Nilai kredit NPL dihitung 

sebagai berikut: 

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

= 
             

      
  x 25% 

NPL = 15,5% atau lebih, angka kredit = 0. Setiap penurunan 0,15% mulai dari 

15,5%, angka kredit ditambahkan 1 dengan maksimum 100. Bobot CAMEL untuk 

NPL adalah 25%. Selanjutnya angka kredit tersebut dikalikan dengan bobot untuk 

rasio NPL (25%) sehingga diperoleh nilai untuk komponen NPL. 

3.3.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Menurut ketentuan Bank Indonesia suatu bank umum sekurang-kurangnya 

harus memiliki PPAP 81%. Nilai kredit PPAP dihitung sebagai berikut: 

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

= 
     

   
  x 5% 

Rasio = 0 (tidak ada penyisihan), angka kredit = 0. Setiap kenaikan sebesar 1%, 

angka kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Bobot untuk PPAP adalah 5%. 

3.3.4 Net Proft Margin (NPM) 

Nilai NPM dianggap baik atau sehat bila berada diatas 5%, sehingga bila 

nilai rasio yang diperoleh lebih dari 5% akan mendapat angka kredit sebesar 100 

kemudian dikalikan dengan nilai bobot NPM sebesar 25%. 

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

   = 100 x 25% 
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3.3.5 Return on Asset (ROA)  

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

mempunyai bobot nilai 15%. Nilai kredit ROA ditentukan sebagai berikut;  

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

= 
      

       
 x 5% 

ROA sebesar 10% atau lebih, angka kredit = 0. Setiap kenaikan 0,015% angka 

kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Selanjutnya angka kredit tersebut 

dikalikan dengan bobot untuk ROA (5%) sehingga diperoleh nilai untuk 

komponen ROA tersebut. 

3.3.6 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Variabel ini 

mempunyai bobot nilai sebesar 5%. Nilai kredit BOPO ditentukan sebagai 

berikut;  

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

= 
             

      
 x 5% 

Rasio 100% atau lebih, angka kredit = 0. Setiap penurunan sebesar 0,08%, angka 

kredit ditambahkan 1 dengan maksimum 100. Selanjutnya angka kredit tersebut 

dikalikan dengan bobot untuk rasio BOPO (5%) sehingga diperoleh nilai untuk 

komponen BOPO. 

3.3.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

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

ini diberi bobot nilai 10%. Nilai kredit Loan to Deposit Ratio dihitung sebagai 

berikut: 
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Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

Rasio LDR sebesar 110% atau lebih, angka kredit = 0 

Rasio LDR di bawah 110%, angka kredit = 100.  

Selanjutnya angka kredit tersebut dikalikan dengan bobot untuk LDR (10%) 

sehingga diperoleh nilai untuk komponen LDR. 

 

Selanjutnya penjumlahan total nilai yang telah dikalikan dengan bobotnya 

masing-masing seperti diuraikan di atas akan diperoleh nilai total secara 

keseluruhan. Selanjutnya, total nilai tersebut ditetapkan dalam empat golongan 

predikat tingkat kesehatan bank sebagai berikut: 

Nilai Total Predikat 

81 - 100 Sehat 

66 - < 81 Cukup Sehat 

51 - < 66 Kurang Sehat 

0 - < 51 Tidak Sehat 



xi 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis dan Perhitungan Rasio Keuangan Bank Syariah Mandiri 

4.1.1 Capital Adequecy Ratio (CAR) 

Tabel 4.1 

Tingkat Capital Adequecy Ratio (CAR)  

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun 
Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

2007 12,44% 

2008 12,66% 

2009 12,39% 

2010 10,60% 

2011 14,57% 

 

Berdasarkan tabel diatas, CAR yang dicapai Bank Syariah Mandiri 

sebesar 12,44% yang berarti Bank Syariah Mandiri tahun 2007 menyediakan 

12,44% dari investasinya untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) 

sejumlah Rp. 100 maka Bank Syariah Mandiri membiayai dengan modal 

sebesar Rp. 12,44. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (12,44/0,1%) x 25%  

= 124,4 (maks 100) x 25% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (12,66/0,1%) x 25%  

= 126,6 (maks 100) x 25% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (12,39/0,1%) x 25%  

= 123,9 (maks 100) x 25% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (10,60/0,1%) x 25%  

= 106 (maks 100) x 25% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (14,57/0,1%) x 25%  

= 145,7 (maks 100) x 25% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.1.2 Non Performing Loan (NPL) 

Tabel 4.2 

Tingkat Non Performing Loan (NPL) 

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun NPL 

2007 5,64% 

2008 5,66% 

2009 4,84% 

2010 3,52% 

2011 2,42% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007 NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri sebesar 5,64% yang berarti setiap kredit yang diberikan bank sebesar 

Rp.100, maka terdapat kredit yang bermasalah sebesar Rp.5,64. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 5,64%) / 0,15% x 25% 

  = (9,86% / 0,15%) x 25% 

  = 65,73 x 25%  

= 16,43 
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Nilai kredit yang diperoleh sebesar 65,73, maka NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok KURANG SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 5,66%) / 0,15% x 25% 

= (9,84% / 0,15%) x 25% 

= 65,6 x 25%  

= 16,4 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 65,6, maka NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok KURANG SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 4,84%) / 0,15% x 25% 

= (10,66% / 0,15%) x 25% 

= 71,06 x 25%  

= 17,76 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 71,06, maka NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok CUKUP SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 3,52%) / 0,15% x 25% 

= (11,98% / 0,15%) x 25% 

= 79,86 x 25%  

= 19,96 
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Nilai kredit yang diperoleh sebesar 79,86, maka NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok CUKUP SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 2,42%) / 0,15% x 25% 

= (13,08% / 0,15%) x 25% 

= 87,2 x 25%  

= 21,8 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 87,2, maka NPL yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.1.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Tabel 4.3 

Tingkat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)  

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun PPAP 

2007 100,10% 

2008 100,34% 

2009 108,16% 

2010 127,64% 

2011 107,66% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007 rasio PPAP yang dicapai Bank 

Syariah Mandiri sebesar 100,10% yang berarti setiap terjadi perubahan PPAP 

yang wajib dibentuk bank sebesar Rp. 100 maka PPAP yang dibentuk oleh bank 

sebesar Rp. 100,10.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 
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= 
     

   
  x 5% 

= 
      

   
  x 5% 

= 100,1 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 100,34 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 108,16 (maks 100) x 5% 
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= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 127,64 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 107,66 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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4.1.4 Net Profit Margin (NPM) 

Tabel 4.4 

Tingkat Net Profit Margin (NPM)  

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Laba Bersih 
Pendapatan 

Operasional 

Net Profit Margin 

(NPM) 

2007 115454 1407193 8,20% 

2008 196416 2037375 9,64% 

2009 290942 2417949 12,03% 

2010 418520 3334613 12,55% 

2011 551070 4853018 11,35% 

 

Berdasarkan penghitungan rasio NPM diatas, terlihat bahwa selama lima 

tahun NPM Bank Syariah Mandiri selalu diatas 5%, sehingga angka kredit yang 

diperoleh adalah 100. Kemudian penghitungan nilai kredit dari tahun 2007-2011 

adalah sebagai berikut: 

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

  = 100 x 25% 

  = 25 

 

4.1.5 Return on Assets (ROA) 

Tabel 4.5 

Tingkat Return on Assets (ROA)  

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun Return On Assets (ROA) 

2007 1,53% 

2008 1,82% 

2009 2,23% 

2010 2,21% 

2011 1,95% 

 

Berdasarkan tabel diatas, rasio Return On Assets (ROA) pada tahun 2007 

yang dicapai Bank Syariah Mandiri sebesar 1,53% yang berarti setiap Rp.100 

dari aktiva akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 1,53.  
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Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (1,53%/0,015%) x 5%  

= 102 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (1,82%/0,015%) x 5%  

= 121,33 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (2,23%/0,015%) x 5%  

= 148,66 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (2,21%/0,015%) x 5%  

= 147,33 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (1,95%/0,015%) x 5%  

= 130 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.1.6 Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tabel 4.6 

Tingkat Rasio Biaya Operasional dengan  

Pendapatan Operasional Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun BOPO 

2007 81,34% 

2008 78,71% 

2009 73,76% 

2010 74,97% 

2011 76,44% 
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Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007 rasio BOPO yang dicapai Bank 

Syariah Mandiri sebesar 81,34% yang berarti untuk mendapatkan pendapatan 

operasional sebesar Rp. 100 maka dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp.81,34. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 81,34%) / 0,08%) x 5%  

= (18,66% / 0,08%) x 5% 

= 233,25 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 78,71%) / 0,08%) x 5%  

= (21,29% / 0,08%) x 5% 

= 266,12 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 73,76%) / 0,08%) x 5%  
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= (26,24% / 0,08%) x 5% 

= 328 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 74,97%) / 0,08%) x 5%  

= (25,03% / 0,08%) x 5% 

= 312,87 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 76,44%) / 0,08%) x 5%  

= (23,56% / 0,08%) x 5% 

= 294,5 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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4.1.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Tabel 4.7 

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011 

Tahun 
Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

2007 92,98% 

2008 87,33% 

2009 83,07% 

2010 82,54% 

2011 86,03% 

 

Berdasarkan tabel diatas, Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dicapai Bank 

Syariah Mandiri pada tahun 2007 sebesar 92,98% yang berarti setiap Rp. 100 

dari dana yang diterima dari pihak ketiga maka kredit yang diberikan sebesar 

Rp.92.98.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 10%  

= 10 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 10%  

= 10 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 
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Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 10%  

= 10 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 10%  

= 10 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 10%  

= 10 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 
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4.2 Analisis dan Perhitungan Rasio Keuangan Bank UOB Buana 

4.2.1 Capital Adequecy Ratio (CAR) 

Tabel 4.8 

Tingkat Capital Adequecy Ratio (CAR)  

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun 
Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

2007 28,71% 

2008 25,36% 

2009 26,25% 

2010 22,27% 

2011 17,61% 

 

Berdasarkan tabel diatas, CAR yang dicapai Bank UOB Buana sebesar 

27,94% yang berarti Bank UOB Buana tahun 2007 menyediakan 28,71% dari 

investasinya untuk setiap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sejumlah 

Rp.100 maka Bank UOB Buana membiayai dengan modal sebesar Rp. 28,71.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (28,71/0,1%) x 25%  

= 287,1 (maks 100) x 5% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (25,36/0,1%) x 25%  

= 253,6 (maks 100) x 5% 
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= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (26,25/0,1%) x 25%  

= 262,5 (maks 100) x 5% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (22,27/0,1%) x 25%  

= 222,7 (maks 100) x 5% 

= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (17,61/0,1%) x 25%  

= 176,1 (maks 100) x 5% 
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= 100 x 25% 

= 25 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka CAR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.2.2 Non Performing Loan (NPL) 

Tabel 4.9 

Tingkat Non Performing Loan (NPL) 

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun NPL 

2007 2,50% 

2008 1,96% 

2009 3,02% 

2010 2,78% 

2011 1,53% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007 NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana sebesar 2,30% yang berarti setiap kredit yang diberikan bank sebesar 

Rp.100, maka terdapat kredit yang bermasalah sebesar Rp.2,30.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 2,50%) / 0,15% x 25% 

= (13% / 0,15%) x 25% 

= 86,66 x 25%  

= 21,66 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 86,66, maka NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 
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  = (15,5% - 1,96%) / 0,15% x 25% 

= (13,54% / 0.15%) x 25% 

= 90,26 x 25%  

= 22,56 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 90,26, maka NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 3,02%) / 0,15% x 25% 

= (12,48% / 0.15%) x 25% 

= 83,2 x 25%  

= 20,8 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 83,2, maka NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

  = (15,5% - 2,78%) / 0,15% x 25% 

= (12,72% / 0,15%) x 25% 

= 84,8 x 25%  

= 21,2 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 84,8, maka NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 
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  = (15,5% - 1,53%) / 0,15% x 25% 

= (13,97% / 0,15%) x 25% 

= 93,13 x 25%  

= 23,28 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 93,13, maka NPL yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.2.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Tabel 4.10 

Tingkat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun PPAP 

2007 104,71% 

2008 109,87% 

2009 173,20% 

2010 148,79% 

2011 142,55% 

 

Berdasarkan tabel diatas,  pada tahun 2007 rasio PPAP yang dicapai Bank 

UOB Buana sebesar 104,71% yang berarti setiap terjadi perubahan PPAP yang 

wajib dibentuk bank sebesar Rp. 100 maka PPAP yang dibentuk oleh bank 

sebesar Rp. 104,71.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 104,71 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 
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= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 109,87 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 173,2 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank 

UOB Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 
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= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 148,79 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank 

UOB Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 
     

   
  x 5% 

= 
       

   
  x 5% 

= 142,55 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka PPAP yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.2.4 Net Profit Margin (NPM) 

Tabel 4.11 

Tingkat Net Profit Margin (NPM)  

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun Laba Bersih 
Pendapatan 

Operasional 

Net Profit Margin 

(NPM) 

2007 420302 1980089 21,22% 

2008 321793 2275807 14,13% 

2009 443922 2732051 16,24% 

2010 706063 3880192 18,19% 

2011 793556 4708479 16,85% 
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Berdasarkan penghitungan rasio NPM diatas, terlihat bahwa selama lima 

tahun NPM Bank UOB Buana selalu diatas 5%, sama halnya dengan Bank 

Syariah Mandiri sehingga angka kredit yang diperoleh adalah 100. Kemudian 

penghitungan nilai kredit dari tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut: 

Nilai Kredit  = Angka kredit x Bobot variabel 

   = 100 x 25% 

   = 25 

 

4.2.5 Return on Assets (ROA) 

Tabel 4.12 

Tingkat Return on Assets (ROA)  

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun Return On Assets (ROA) 

2007 3,55% 

2008 2,71% 

2009 3,03% 

2010 3,31% 

2011 2,30% 

 

Berdasarkan tabel diatas, rasio Return On Assets (ROA) pada tahun 2007 

yang dicapai Bank UOB Buana sebesar 3,55% yang berarti setiap Rp.100 dari 

aktiva akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 3,55.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (3,55% / 0,015%) x 5%  

= 236,66 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 



59 

 

 

 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (2,71% / 0,015%) x 5%  

= 180,66 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (3,03% / 0,015%) x 5%  

= 202 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (3,31% / 0,015%) x 5%  

= 220,66 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 
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Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= (2,30% / 0,015%) x 5%  

= 153,33 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5% 

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka ROA yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.2.6 Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tabel 4.13 

Tingkat Rasio Biaya Operasional dengan  

Pendapatan Operasional Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun BOPO 

2007 67,06% 

2008 77,31% 

2009 75,51% 

2010 70,85% 

2011 77,55% 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2007 rasio BOPO yang dicapai Bank 

UOB Buana sebesar 67,06% yang berarti untuk mendapatkan pendapatan 

operasional sebesar Rp. 100 maka dibutuhkan biaya operasional sebesar Rp.67,06.  

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 67,06%) / 0,08%) x 5%  

= (32,94% / 0,08%) x 5% 
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= 411,75 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 77,31%) / 0,08%) x 5%  

= (22,69% / 0,08%) x 5% 

= 283,625 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 75,51%) / 0,08%) x 5%  

= (24,49% / 0,08%) x 5% 

= 306,125 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 
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Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 70,85%) / 0,08%) x 5%  

= (29,15% / 0,08%) x 5% 

= 364,375 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= ((100% - 77,55%) / 0,08%) x 5%  

= (22,45% / 0,08%) x 5% 

= 280,625 (maks 100) x 5% 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka BOPO yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.2.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Tabel 4.14 

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Bank UOB Buana Tahun 2007-2011 

Tahun 
Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

2007 99,76% 

2008 92,79% 

2009 89,47% 

2010 97,10% 

2011 91,70% 
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Berdasarkan tabel diatas, Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dicapai Bank 

UOB Buana pada tahun 2007 sebesar 99,76% yang berarti setiap Rp. 100 dari 

dana yang diterima dari pihak ketiga maka kredit yang diberikan sebesar 

Rp.99,76. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2007: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2007 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2008: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2008 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2009: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2010: 
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Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2010 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

Angka kredit yang diperoleh pada tahun 2011: 

Angka kredit = Nilai kredit x bobot faktor 

= 100 x 5%  

= 5 

Nilai kredit yang diperoleh sebesar 100, maka LDR yang dicapai Bank UOB 

Buana pada tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. 

 

4.3 Pembahasan 

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan seluruh rasio kedua bank selama 5 

tahun! 

Tabel 4.15 

Hasil Penghitungan Seluruh Rasio Bank Syariah Mandiri selama 5 Tahun 

Rasio 
2007 2008 2009 2010 2011 

Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 

CAR  12,44% 25 12,66% 25 12,39% 25 10,60% 25 14,57% 25 

NPL 5,64% 16,43 5,66% 16,4 4,84% 17,76 3,52% 19,96 2,42% 21,8 

PPAP 100,10% 5 100,34% 5 108,16% 5 127,64% 5 107,66% 5 

NPM 8,20% 25 9,64% 25 12,03% 25 12,55% 25 11,35% 25 

ROA 1,53% 5 1,82% 5 2,23% 5 2,21% 5 1,95% 5 

BOPO 81,34% 5 78,71% 5 73,76% 5 74,97% 5 76,44% 5 

LDR 92,98% 10 87,33% 10 83,07% 10 82,54% 10 86,03% 10 

Total Nilai 91,43   91,4   92,76   94,96   96,8 
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Tabel 4.16 

Hasil Penghitungan Seluruh Rasio Bank UOB Buana selama 5 Tahun 

Rasio 
2007 2008 2009 2010 2011 

Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 

CAR  28,71% 25 25,36% 25 26,25% 25 22,27% 25 17,61% 25 

NPL 2,50% 21,66 1,96% 22,56 3,02% 20,8 2,78% 21,2 1,53% 23,28 

PPAP 104,71% 5 109,87% 5 173,20% 5 148,79% 5 142,55% 5 

NPM 21,22% 25 14,13% 25 16,24% 25 18,19% 25 16,85% 25 

ROA 3,55% 5 2,71% 5 3,03% 5 3,31% 5 2,30% 5 

BOPO 67,06% 5 77,31% 5 75,51% 5 70,85% 5 77,55% 5 

LDR 99,76% 10 92,79% 10 89,47% 10 97,10% 10 91,70% 10 

Total Nilai 96,66   97,56   95,8   96,2   98,28 

 

Gambar 4.1 Grafik Total Nilai Seluruh Rasio Kedua Bank Selama 5 Tahun 

 

 

4.3.1 CAR (Capital Adequecy Ratio) 

Berdasarkan rasio permodalan selama lima tahun Bank Syariah Mandiri 

memperoleh rasio CAR (Capital Adequecy Ratio) yang cenderung stabil. Nilai 

CAR pada tahun 2007 sebesar 12,44% tahun 2008 sebesar 12,66% tahun 2009 

sebesar 12,39%, tahun sebesar 2010 10,60%, dan tahun 2011 sebesar 14,57%. 
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Rasio permodalan selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 lebih besar dari 

kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebesar 8% maka rasio yang dicapai Bank Syariah Mandiri dikategorikan dalam 

kelompok SEHAT. Peningkatan nilai CAR ini menunjukkan adanya peningkatan 

pada jumlah modal dan peningkatan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR) pada Bank Syariah Madiri. Dengan adanya peningkatan yang cukup 

besar dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, maka dapat dikatakan bank 

berhasil mempertahankan dan meningkatkan nilai CAR. 

Berdasarkan rasio permodalan selama lima tahun Bank UOB Buana 

memperoleh rasio CAR (Capital Adequecy Ratio) yang juga cenderung stabil. 

Nilai CAR pada tahun 2007 sebesar 28,71%, tahun 2008 sebesar 25,36% tahun 

2009 sebesar 26,25%, tahun sebesar 2010 22,27%, dan tahun 2011 sebesar 

17,61%. Meskipun pada tahun 2011 CAR mengalami penurunan yang cukup 

signifikan bila dibandingkan tahun sebelumnya, namun CAR Bank UOB Buana 

selama lima tahun masih lebih besar dari kriteria penilaian tingkat kesehatan bank 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8% maka rasio yang dicapai Bank 

UOB Buana dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan kestabilan nilai 

CAR selama lima tahun tersebut, maka dapat dikatakan bank berhasil 

mempertahankan kestabilan nilai CAR. 

Kemudian apabila nilai CAR Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana 

selama lima tahun dibandingkan, maka CAR yang diperoleh Bank UOB Buana 

relatif jauh lebih tinggi dengan perbandingan hampir selalu dua kali lipat dari 

CAR Bank Syariah Mandiri. Ini mengindikasikan bahwa Bank UOB Buana 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menutup kemungkinan terjadinya 
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kerugian yang terjadi dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat 

berharga. 

 

4.3.2 Non Performing Loan (NPL) 

Tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) selama lima tahun Bank Syariah 

Mandiri memperoleh rasio NPL yang cenderung membaik. Rasio NPL Bank 

Syariah Mandiri pada tahun 2007 sebesar 5,64%, pada tahun 2008 sebesar 5,66%, 

pada tahun 2009 sebesar 4,84%, tahun 2010 sebesar 3,52%, dan pada tahun 2011 

sebesar 2,42%. NPL yang dicapai BSM pada tahun 2007 dan 2008 berada diatas 

ketentuan batas NPL menurut BI yaitu 5% sehingga dinyatakan kurang sehat. 

Namun sejak tahun 2009, tingkat NPL BSM terus mengalami penurunan, hingga 

sebesar 2,42% saja pada tahun 2011. Dengan adanya peningkatan kinerja yang 

terjadi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 itu berarti bank berhasil 

memperbaiki kinerja dalam menjaga tingkat kredit macet yang dapat terjadi agar 

tetap berada pada kondisi yang ideal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa bank 

memiliki manajemen yang semakin baik atas setiap kredit yang diberikan. 

Selama lima tahun Bank UOB Buana memperoleh rasio Non Performing 

Loan (NPL) yang cenderung terus terus mengalami peningkatan kecuali tahun 

2009. Rasio NPL Bank UOB Buana pada tahun 2007 sebesar 2,50%, pada tahun 

2008 sebesar 1,96%, pada tahun 2009 sebesar 3,02%, tahun 2010 sebesar 2,78%, 

dan pada tahun 2011 sebesar 1,53%. NPL yang dicapai Bank UOB Buana 

dikategorikan dalam kelompok sehat karena selalu berada dibawah ketentuan 

batas NPL menurut BI yaitu 5%, bahkan pada tahun 2011 hanya mencapai 1,03%. 

Dengan adanya peningkatan yang terjadi selama lima tahun itu berarti bank 
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berhasil menjaga tingkat kredit macet yang dapat terjadi agar tetap berada pada 

kondisi yang ideal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa bank memiliki 

manajemen yang baik atas setiap kredit yang diberikan. 

Kemudian jika nilai NPL Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana 

selama lima tahun dibandingkan, maka NPL yang diperoleh Bank UOB Buana 

relatif lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri. Ini menunjukkan bahwa Bank 

UOB Buana memiliki meliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga 

persentase jumlah kredit macet dari setiap kredit yang diberikan daripada Bank 

Syariah Mandiri. 

 

4.3.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Tingkat rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) selama 

lima tahun Bank Syariah Mandiri memperoleh rasio Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) yang naik turun. Pada tahun 2007 sebesar 100,10%, 

kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2008 menjadi 100,34%, dan 

kembali mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 108,16%, kemudian 

meningkat lagi pada tahun 2010 menjadi 127,64%, lalu menurun pada tahun 2011 

menjadi 107,66%. PPAP yang dicapai Bank Syariah Mandiri dari tahun 2007 

sampai dengan 2009 dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan terjadinya 

naik turun PPAP berarti bank dapat dikatakan kurang berhasil dalam mencapai 

cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal 

berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif yang telah terbentuk. Namun 

demikian, selama tahun 2007-2010 selalu terjadi peningkatan, sehingga ini dapat 

dikatakan sebagai sinyal positif atas peningkatan kinerja bank dalam hal 
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pembentukan PPAP. Apabila PPAP semakin naik, maka semakin baik yang 

berarti bank telah melakukan antisipasi penghapusan kredit macet dengan benar. 

Tingkat rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) selama 

lima tahun Bank UOB Buana memperoleh rasio PPAP yang naik turun. Pada 

tahun 2007 sebesar 104,71% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 

menjadi 109,87% dan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2009 menjadi 

173,20%, kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 

148,79%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 142,55%. 

PPAP yang dicapai Bank UOB Buana dari tahun 2007 sampai dengan 2011 

dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan terjadinya naik turun PPAP 

berarti bank dapat dikatakan kurang berhasil dalam mencapai cadangan yang 

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan 

penggolongan kualitas aktiva produktif yang telah terbentuk. Apabila PPAP 

semakin naik, maka semakin baik yang berarti bank telah telah melakukan 

antisipasi penghapusan kredit macet dengan benar. 

Jika nilai PPAP Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana selama lima 

tahun dibandingkan, maka PPAP yang diperoleh Bank UOB Buana relatif lebih 

baik daripada Bank Syariah Mandiri. Ini mengindikasikan bahwa Bank UOB 

Buana memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengantisipasi terjadinya 

penghapusan kredit macet. Namun satu hal yang perlu dicatat adalah pada tahun 

2009 PPAP Bank UOB Buana mengalami penurunan yang cukup signifikan 

daripada tahun sebelumnya, sedangkan PPAP Bank Syariah Mandiri tahun 2009 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga dapat dikatakan bahwa di masa mendatang Bank Syariah Mandiri lebih 
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memiliki potensi peningkatan kinerja daripada Bank UOB Buana dalam hal 

pembentukan PPAP. 

 

4.3.4 Net Profit Margin (NPM) 

Tingkat NPM Bank Syariah Mandiri cenderung selalu mengalami 

peningkatan pada tahun 2007-2010, namun pada tahun 2011 mengalami 

penurunan. Namun NPM Bank Syariah Mandiri selalu berada diatas 5% sehingga 

berada pada posisi sehat. 

Kemudian tingkat NPM Bank Syariah Mandiri cenderung mengalami naik 

turun. Namun NPM Bank Syariah Mandiri selalu berada diatas 5% sehingga 

berada pada posisi sehat. 

Kemudian apabila NPM kedua bank dibandingkan, maka terlihat bahwa 

selama lima tahun berturut-turut Bank UOB Buana selalu memperoleh NPM yang 

lebih tinggi dari Bank Syariah Mandiri dengan selisih yang tidak begitu jauh. Hal 

ini mengindikasikan bahwa Bank UOB Buana memiliki kinerja manajemen yang 

lebih baik sehingga dari setiap pendapatan yang diperoleh bank, mampu 

dihasilkan laba bersih yang lebih tinggi. Meskipun demikian, bukan berarti NPM 

Bank Syariah Mandiri buruk, karena NPM kedua bank selalu berada diatas 5% 

sehingga dapat dikatakan kedua bank memiliki efektivitas dan efisiensi kegiatan 

manajamen yang baik sehingga memiliki kemampuan menghasilkan laba yang 

baik pula. 
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4.3.5 Return On Assets (ROA) 

Tingkat rasio Return On Assets (ROA) selama lima tahun yaitu pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 Bank Syariah Mandiri memperoleh Rasio ROA 

yang cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2011. Pada tahun 2007 

nilai ROA adalah 1,53%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 

menjadi 1,82% dan ditahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 2,23%, 

kemudian meningkat kembali pada tahun 2008 menjadi 2,21%, dan mengalami 

penurunan pada tahun 2011 menjadi 1,95%. ROA selama lima tahun tersebut 

termasuk dalam kategori SEHAT. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah 

Mandiri mampu menjalankan kegiatan operasional secara efisien atas setiap aset 

yang dimiliki sehingga menghasilkan laba yang nilainya relatif signifikan. 

Tingkat rasio Return On Assets (ROA) selama lima tahun yaitu pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 Bank UOB Buana memperoleh ROA yang 

cenderung naik turun. Pada tahun 2007 nilai ROA adalah 3,55%, kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 2,71% dan di tahun 2009 

mengalami peningkatan menjadi 3,03%, kemudian naik kembali pada tahun 2010 

menjadi 3,31%, dan mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 2,30%. 

Meskipun ROA selama lima tahun cenderung mengalami naik turun tetapi masih  

dikategorikan dalam kelompok SEHAT dan selalu lebih tinggi dari BSM. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank UOB Buana mampu menjalankan kegiatan operasional 

secara efisien atas setiap aset yang dimiliki untuk menghasilkan  laba. 

Jika nilai ROA Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana selama lima 

tahun dibandingkan, maka ROA yang diperoleh Bank UOB Buana relatif lebih 

baik daripada Bank Syariah Mandiri. Ini mengindikasikan bahwa Bank UOB 



72 

 

 

 

Buana memiliki tingkat efisiensi kegiatan operasional dan pengelolaan aset yang 

lebih baik daripada Bank Syariah Mandiri. Namun, bila diperhatikan maka akan 

terlihat bahwa ROA Bank Syariah Mandiri selama lima tahun cenderung terus 

mengalami peningkatan, berbeda dengan Bank UOB Buana yang cenderung 

mengalami naik turun meskipun nilai ROA-nya lebih tinggi, sehingga dapat 

mengindikasikan bahwa di masa mendatang kemungkinan Bank Syariah Mandiri 

yang akan mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik. 

 

4.3.6 Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tingkat rasio Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

selama lima tahun yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Bank Syariah 

Mandiri memperoleh rasio BOPO yang cenderung naik turun. Pada tahun 2007 

nilai BOPO 81,34%, kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 78,71%, pada 

tahun 2009 kembali meningkat menjadi 73,76%, pada tahun 2010 mengalami 

penurunan menjadi 74,97%, dan pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 

76,44%. Rasio BOPO BSM dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 

dikategorikan dalam kelompok SEHAT, itu berarti bahwa bank telah berhasil 

menjaga efisiensi dari kegiatan operasionalnya dari tahun ke tahun. 

Selama lima tahun yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Bank 

UOB Buana memperoleh rasio BOPO yang cenderung mengalami penurunan. 

Pada tahun 2007 nilai BOPO 67,06%, kemudian pada tahun 2008 mengalami 

penurunan menjadi 77,31%, pada tahun 2009 meningkat menjadi 75,51%, pada 

tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 70,85%, dan pada tahun 2011 

menurun kembali menjadi 77,55%. Rasio BOPO dari tahun 2007 sampai dengan 
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tahun 2011 dikategorikan dalam kelompok SEHAT, itu berarti bahwa bank telah 

berhasil menjaga efisiensi dari kegiatan operasionalnya dari tahun ke tahun. 

Jika nilai BOPO Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana selama lima 

tahun dibandingkan, maka BOPO yang diperoleh kedua bank dapat dikatakan 

relatif seimbang. Namun, jika diperhatikan maka akan terlihat bahwa ROA Bank 

Syariah Mandiri selama lima tahun cenderung terus mengalami peningkatan, 

berbeda dengan Bank UOB Buana yang cenderung mengalami penurunan, 

sehingga hal ini mengindikasikan bahwa di masa mendatang kemungkinan Bank 

Syariah Mandiri yang akan mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik 

daripada Bank UOB Buana. 

 

4.3.7 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) selama lima tahun yaitu pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 Bank Syariah Mandiri memperoleh LDR yang 

cenderung stabil. Pada tahun 2007 nilai LDR 92,98%, kemudian pada tahun 2008 

menjadi 87,33%, pada tahun 2009 menjadi 83,07%, pada tahun 2010 menjadi 

82,54%, kemudian pada tahun 2011 menjadi 86,03%. LDR BSM selama lima 

tahun dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan stabilnya LDR dari tahun 

2007 sampai dengan 2011 dapat dikatakan bahwa BSM berhasil dalam menjaga 

tingkat penyaluran dana yang diterima dari nasabah dari tahun ketahun. 

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) selama lima tahun yaitu pada tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011 Bank UOB Buana memperoleh LDR yang 

cenderung stabil. Pada tahun 2007 nilai LDR 99,76%, kemudian pada tahun 2008 

menjadi 92,79%, pada tahun 2009 menjadi 89,47%, pada tahun 2010 menjadi 
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97,10%, kemudian pada tahun 2011 menjadi 91,70%. LDR yang dicapai Bank 

UOB Buana selama lima tahun dikategorikan dalam kelompok SEHAT. Dengan 

stabilnya LDR dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dikatakan bahwa BSM 

berhasil dalam menjaga tingkat penyaluran dana yang diterima dari nasabah dari 

tahun ketahun. 

Jika nilai LDR Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB Buana selama lima 

tahun dibandingkan, maka LDR yang diperoleh Bank UOB Buana relatif lebih 

tinggi daripada Bank Syariah Mandiri. Ini mengindikasikan bahwa Bank Syariah 

UOB Buana memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga tingkat 

penyaluran dana yang diterima dari nasabah dalam posisi yang ideal. Kemudian 

bila dilihat dari segi peningkatan kinerja, kedua bank sama-sama cenderung 

mengalami naik turun kinerja dalam rasio LDR. Hal ini terlihat dari rasio kedua 

bank yang terus mengalami naik turun, namun pada tahun 2011 LDR Bank UOB 

Buana mengalami penurunan sedangkan Bank Syariah Mandiri mengalami 

peningkatan. 

 

4.3.8 Secara Keseluruhan 

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.16 serta grafik 4.1 terlihat bahwa secara 

keseluruhan Bank UOB Buana memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

dengan Bank Syariah Mandiri, bahkan selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini 

terlihat pada total nilai seluruh rasio yang diperoleh kedua bank pada tiap-tiap 

tahun, Bank UOB Buana selalu memiliki total nilai yang lebih tinggi daripada 

Bank Syariah Mandiri. Rasio CAR, PPAP, NPM, ROA, BOPO, dan LDR kedua 

bank selalu berada pada posisi yang baik, hal inilah yang menyebabkan kinerja 
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kedua bank tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama memiliki total nilai rasio yang 

tinggi yaitu diatas 90. Yang menyebabkan terjadinya selisih adalah pada tingkat 

NPL yang diperoleh kedua bank. Bank UOB Buana memiliki NPL yang selalu 

lebih rendah dengan selisih yang cukup jauh kecuali pada tahun 2011, sehingga 

inilah yang menyebabkan terjadinya selisih nilai kredit pada rasio NPL kedua 

bank. 

Faktor utama yang menyebabkan perbedaan NPL kedua bank adalah 

efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan kedua bank dalam 

mengendalikan tingkat kredit macet. Selama tahun 2007-2011 beberapa kebijakan 

telah diterapkan Bank UOB Buana, seperti dibentuknya Middle Office, 

implementasi metode Application Scoring untuk menunjang proses analisa kredit 

yang lebih akurat dan fraud detection system yang membantu Bank untuk 

meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud kartu kredit sehingga dapat 

meminimalkan risiko kredit dan kerugian finansial bagi Bank nampaknya mampu 

memperbaiki tingkat NPL Bank UOB Buana. Sedangkan Bank Syariah Mandiri, 

pada tahun 2007-2009 nampaknya kebijakan pengendalian tingkat NPL yang 

diterapkan belum mampu mengendalikan tingkat NPL sehingga berada pada 

kondisi yang kurang sehat meskipun setiap tahun terus mengalami sedikit 

kemajuan. Baru kemudian pada tahun 2010 BSM mengembangkan risk 

management dan Quality Assurance yang terdiri dari 13 langkah-langkah untuk 

meminimalkan risiko kredit terlihat mulai mampu secara signifikan menurunkan 

tingkat NPL sehingga pada tahun 2011 berada pada posisi yang sehat yaitu 2,42%. 

Namun, secara keseluruhan selisih perbedaan yang terjadi juga relatif tidak 

terlalu besar, bahkan bila diperhatikan lebih seksama maka akan terlihat bahwa 
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dari tahun ke tahun selisihnya semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa BSM 

mengalami peningkatan kinerja, sehingga bila dilihat dari kemungkinan yang 

terjadi di masa mendatang atau prospek masa depan maka bukan tidak mungkin 

kalau kinerja Bank Syariah Mandiri akan mampu menyamai atau bahkan lebih 

baik dari Bank UOB Buana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri dan 

Bank UOB Buana pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, secara keseluruhan, Bank UOB Buana selalu memiliki total nilai 

yang lebih tinggi daripada Bank Syariah Mandiri. Meskipun demikian, selisih 

perbedaan yang terjadi juga relatif tidak terlalu signifikan. Kedua bank juga selalu 

mendapatkan nilai yang tinggi yaitu diatas 90, dimana hal ini menunjunkkan 

bahwa kondisi kedua bank berada pada posisi yang sehat. 

Kedua, total nilai yang diperoleh selama lima tahun Bank UOB Buana 

memang relatif lebih baik, namun secara konsisten selama lima tahun selisihnya 

semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2007-2011 Bank Syariah 

Mandiri mengalami peningkatan kinerha secara konsisten. 

Ketiga, meskipun kedua bank memiliki keunggulan masing-masing namun 

bila dilihat dari kemungkinan yang terjadi di masa mendatang atau prospek masa 

depan maka Bank Syariah Mandiri masih lebih baik karena mampu menunjukkan 

sinyal positif dengan peningkatan kinerja secara konsisten selama lima tahun pada 

beberapa aspek. 

 

 

 



78 

 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis temui selama jalannya 

penelitian adalah: 

1. Adanya beberapa data keuangan dari kedua bank yang kurang lengkap. 

2. Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari penulis. 

 

5.3 Saran 

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami 

selama jalannya penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebagian besar rasio keuangan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank UOB 

Buana termasuk dalam kategori sehat, sehingga kinerja kedua bank perlu 

dipertahankan. 

2. Meskipun masih dalam kategori sehat, namun CAR dan BOPO yang dicapai 

Bank UOB Buana selama lima tahun cenderung semakin menurun, oleh 

karena itu sebaiknya bank lebih memperhatikan penyebab menurunnya kedua 

rasio tersebut. 
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