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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  komparatif.Ulum  dan

Juanda (2016)mendefinisikan penelitian komparatif sebagai jenis penelitian yang

bertujuan untuk membandingkan antara satu dengan yang lain.

B. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. (mewakili Bank Konvensional), PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) Tbk.

(mewakili Bank Syariah) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bank

Indonesia tahun 2014-2016.

C. Jenis dan Sumber Data

Guna mendukung penelitian ini, maka jenis data yang digunakan merupakan

data sekunder yakni data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa

angka-angka.Dalam hal ini data dari laporan keuangan Bank Konvensional dan

Bank Syariah.

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  website  Bank

Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan website masing-masing bank. Jenis laporan

yang digunakan antara lain Neraca Keuangan, Laporan Laba-Rugi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dari Laporan

Keuangan  Publikasi  Bank  selama  periode  yang  telah  ditentukan.  Data  yang

diperoleh diambil melalui website masing-masing bank dan BEI.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis  data  adalah  bagian  terpenting  dalam  penelitian  karena  dapat

memberikan arti dalam pemecahan masalah. Tahapan – tahapan yang dilakukan

dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menganalisis kinerja keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

menghitung terlebih dahulu masing – masing rasio CAMEL yaitu :

1. Permodalan

Penilaian capital didasarkan kepada CAR (Capital Adequancy Rasio) yang

ditetapkan Bank Indonesia.  Besarnya nilai  capital  adequancy rasio suatu bank

dapat  dihitung   (Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/  15  /Pbi/2012),  dengan

rumus :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Capital Adequency Ratio (CAR) Menurut Ketentuan Bank

Indonesia

Nilai Kredit Predikat

>8% Sehat

7,9% - <6,49% Kurang Sehat

<6,49% Tidak Sehat

Sumber : Widodo (2011)

2. Aspek Kualitas Aset (Asset)

Dari sisi aset yang dinilai adalah kualitas aktiva produk (KAP) yang dapat

dilihat  dari  nilai  kualitas  aktiva  produk  (KAP).  Besarnya  nilai  kualitas  aktiva

produk (KAP) suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut :
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Tabel 3.2
Kriteria Penilaian Kualitas Aktiva Produk (KAP)Menurut Ketentuan Bank

Indonesia
Nilai Kredit Predikat

<10,35% Sehat

10,36% - 12,60% Cukup Sehat

12,61% - 14,85% Kurang Sehat

>14,86% Tidak Sehat

Sumber : Widodo (2011)

3. Manajemen (Management)

Untuk menganalisis manajemen diukur dengan  Net Profit Margin (NPM)

dengan rumus (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012) :

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Net Profit Margin (NPM)

Menurut Ketentuan Bank Indonesia
Rasio Predikat

NPM > 5% Sehat

NPM < 5% Tidak Sehat

Sumber : Widodo (2011)

4. Profitabilitas (Earnings)

Penilaian  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  faktor  profitabilitas  bank

antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen Return on

Assets (ROA), Return  on  Equity(ROE), Net  Interest  Margin (NIM)  atau Net

Operating  Margin(NOM),  dan  Biaya  Operasional  dibandingkan  dengan

Pendapatan Operasional (BOPO).



27

1) Rasio  Laba  Kotor  Terhadap  Volume  Usaha  (Return  On  Asset  /  ROA).

Besarnya nilai  return on asset  dapat  dihitung dengan rumus  (Dendawijaya,

2009) :

Tabel 3.4
Kriteria Penilaian Return On Asset (ROA) Menurut Ketentuan Bank Indonesia

Nilai Kredit Predikat

>1,22% Sehat

0,99% - 1,21% Cukup Sehat

0,77% - 0,98% Kurang Sehat

<0,76% Tidak Sehat

Sumber : Widodo (2011)

2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Besarnya

nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus (Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/ 15 /Pbi/2012) :

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Rasio Biaya Operasional

Terhadap Pendapatan Operasional Menurut Ketentuan Bank Indonesia

Nilai Kredit Predikat
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<94,75% Sehat

94,75% - 98,75% Cukup Sehat

98,75% - 102,25% Kurang Sehat

>102,25% Tidak Sehat

Sumber : Widodo (2011)

3) Liquiditas (Liquidity)

Menurut  (Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/  15  /Pbi/2012)  untuk

mengukur  Likuiditas  diukur  dengan  menggunakan  (Loan  to  Deposito  Ratio  /

LDR), yaitu :

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Loan to Deposito Ratio (LDR) Menurut Ketentuan Bank

Indonesia
Nilai Kredit Predikat

<94,75% Sehat

94,75% - 98,75% Cukup Sehat

98,75% - 102,25% Kurang Sehat

>102,25% Tidak Sehat

Sumber : (Widodo, 2011)

b. Membandingkan tingkat kesehatan kinerja keuangan PT Bank Mandiri, Tbk.,

dan PT Bank Mandiri Syariah, Tbk. pada tahun 2014-2016.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. PT. Bank Mandiri Tbk.
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Bank Mandiri dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari

Pemerintah program restrukturisasi perbankan di Indonesia. Pada bulan Juli 1999,

empat  Bank  BUMN :  Bank  Bumi  Daya,  Bank  Dagang  Negara,  Bank  Ekspor

Impor  Indonesia  dan  Bank  Pembangunan  Indonesia  digabung  menjadi  Bank

Mandiri.  Masing–masing dari  empat  bank legal  memainkan peran integral  dan

penting  dalam  perkembangan  ekonomi  Indonesia.  Hari  ini,  Bank  Mandiri

meneruskan  tradisi  lebih  dari  140  tahun  memberikan  kontribusi  bagi  industri

perbankan dan perekonomian Indonesia.

Segera setelah merger, Bank Mandiri memulai proses konsolidasi. Di antara

langkah pertama adalah untuk menutup 194 cabang yang berada di dekat  satu

sama  lain,  dan  untuk  mengurangi  jumlah  karyawan  Mandiri  dari  26.600  ke

17.620.  Merek Bank Mandiri  digulirkan  di  seluruh jaringan  melalui  iklan  dan

kampanye promosi. Selain itu, Bank Mandiri berhasil di implementasikan sebagai

pembaharuan, sistem core banking dari empat Bank yang sudahmelegenda.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan

Bank  Mandiri  adalah  melakukan  usaha  di  bidang  perbankan  sesuai  dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai

beroperasi  pada  tanggal  1  Agustus  1999.  Anggaran Dasar  Bank Mandiri  telah

mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah

sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan

sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Management Stock Option Plan

(“MSOP”)  yang  berkaitan  dengan  jumlah  lembar  opsi  saham  yang  telah

dieksekusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Perubahan Anggaran Dasar
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ini dilaksanakan dengan akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No. 4

tanggal 7 Januari 2010 yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan bukti penerimaan laporan No. AHU-

AH.01.10-01385  tanggal  19  Januari  2010  dan  telah  didaftarkan  pada  Daftar

Perseroan No. AHU-0004265.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010 

PT Bank Mandiri Syariah berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai

beroperasi pada tanggal 1 November 1999 yang beralamatkan di Wisma Mandiri

I, Jl MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 Indonesia, No Telepon (021) 2300 509,

Fax (021) 3983 2989. Adapun produk yang ditawarkan oleh PT Bank Mandiri

Syariah, misalnya Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabunganku,

BSM  Tabungan  Rencana,  BSM  Tabungan  Investa  Cendikia,  BSM  Tabungan

Kurban, BSM Tabungan Pensiun, BSM Tabungan Dollar,  dan BSM Tabungan

Mabrur.  Dari  segi  pembiayaan  Bank  Mandiri  Syariah  mempunyai  produk

Pembiayaan  Gria  GSM,  Gadai  Emas  GSM,  Mudharabah  GSM,  Musyarakah

GSM, Murabahah GSM dan Pembiayaan Usaha Mikro Tunas.

2. PT. Bank Mandiri Syariah Tbk.

Kehadiran  BSM  sejak  tahun  1999,  sesungguhnya  merupakan  hikmah

sekaligus  berkah  pasca  krisis  ekonomi  dan  moneter  1997-1998.  Sebagaimana

diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis

multi-dimensi  termasuk  di  panggung  politik  nasional,  telah  menimbulkan

beragam dampak  negatif  yang  sangat  hebat  terhadap  seluruh  sendi  kehidupan

masyarakat,  tidak  terkecuali  dunia  usaha.  Dalam  kondisi  tersebut,  industri

perbankan  nasional  yang didominasi  oleh  bank–bank  konvensional  mengalami
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krisis  luar  biasa.  Pemerintah  akhirnya  mengambil  tindakan  dengan

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank–bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki

oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT

Mahkota Prestasi  juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi

tersebut  dengan  melakukan  upaya  merger  dengan  beberapa  Bank  lain  serta

mengundang  investor  asing.  Pada  saat  bersamaan,  pemerintah  melakukan

penggabungan (merger) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,

Bank Exim, dan Bapindo) menjadi  satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri

(Persero)  pada  tanggal  31  Juli  1999.  Kebijakan  penggabungan  tersebut  juga

menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik

mayoritas baru BSB.

Sebagai  tindak  lanjut  dari  keputusan  merger,  Bank  Mandiri  melakukan

konsolidasi  serta  membentuk  Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah

di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU

No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi

syariah  (dual  banking  system).  Tim  Pengembangan  Perbankan  Syariah

memandang bahwa pemberlakuanUU tersebut merupakan momentum yang tepat

untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi

bank syariah. Dengan melakukan penggabungan (merger) dengan beberapa bank

dan mengundang investor asing. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan

Syariah  segera  mempersiapkan  sistem  dan  infrastrukturnya,  sehingga  kegiatan
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usaha  BSB  berubah  dari  bank  konvensional  menjadi  bank  yang  beroperasi

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana

tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan

oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/\ KEP.BI/1999,

25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal

tersebut,  PT Bank Syariah  Mandiri  secara  resmi  mulai  beroperasi  sejak  Senin

tanggal 25 Rajab 1420H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank  Syariah  Mandiri  hadir,  tampil  dan  tumbuh  sebagai  bank  yang

mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai  rohani,  yang melandasi

kegiatan operasionalnya.  Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai  rohani

inilah  yang  menjadi  salah  satu  keunggulan  Bank  Syariah  Mandiri  dalam

kiprahnya  di  perbankan  Indonesia.  BSM  hadir  untuk  bersama  membangun

Indonesia  menuju  Indonesia  yang  lebih  baik. PT  Bank  Syariah  Mandiri  kini

memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu

(KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM

dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan

BSM Net banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.

Dari  sisi  kinerja  keuangan  unaudited  per  Desember  2011,  asset  BSM

mencapai Rp 48,83 triliun, dengan komposisi Dana Pihak Ketiga Rp 42,62 triliun,

dan Pembiayaan Rp 36,6 triliun. Sebagian besar pembiayaan atau 72,74 persen

terdistribusikan ke segmen nonkorporasi.
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B. Data Penelitian

1. Rasio Bank Konvensional

Tabel 4.1 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Hasil Rasio CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, LDR

Rasio %
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2014 2015 2016 x
CAR 16,60 18,60 21,36 18,85
KAP 1,42 1,96 3,07 2,15
NPM 24,96 24,69 12,59 20.75
ROA 6,69 6,83 3,63 5,72

BOPO 64,26 61,98 59,44 61,89
LDR 79,70 84,08 81,68 81,82

Sumber : Laporan Keuangan dan Diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  rasio CAR Mandiri

dari  tahun  2014  hingga  tahun  2016 mengalami  peningkatan.  Nilai  rasio  CAR

Mandiri  lebih  besar  dari  kriteria  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  yang  telah

ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 8%. Maka dari itu, nilai rasio CAR yang dicapai

Mandiri  dikategorikan  dalam kondisi  sehat.  Peningkatan  nilai  rasio CAR pada

Mandiri  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan  pada  jumlah  modal.

Perkembangan  CAR  bank  Mandiri  pada  tahun  2014  adalah  sebesar  16,60%,

artinya 16,60% dari ATMR adalah modal yang tersedia dari Bank Mandiri. Hal

ini  juga  menunjukkan  bahwa  setiap  Rp  1,-  dari  ATMR  dijamin  oleh  modal

sebesar Rp 0,1543,-. CAR tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan sebesar

2% untuk tahun 2015 menjadi 18,60% sedangkan untuk tahun 2016 mengalami

peningkatan sebesar 2,76% menjadi 21,36%. Peningkatan ini terjadi karena pos

modal inti dan pelengkap mengalami peningkatan.  Pada tahun 2015 modal Inti

Bank  Mandiri  saja  sebesar  Rp93.253  miliar,  naik  sebesar  17,96% dari  posisi

Rp79.052 miliar di tahun 2014, karena adanya tambahan modal dari komponen
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laba ditahan. Sedangkan, modal pelengkap Bank Mandiri saja pada tahun 2015

sebesar Rp14.135 miliar, naik sebesar 119,90% dari posisi Rp6.428 miliar pada

tahun  sebelumnya.  Modal  Inti  Bank  Mandiri  saja  tercatat  sebesar  Rp130.356

miliar per 31 Desember 2016, naik sebesar 39,79% dari posisi Rp93.253 miliar di

tahun  2015,  karena  adanya  tambahan  modal  dari  komponen  laba  ditahan.

Sedangkan,  modal  pelengkap  Bank  Mandiri  saja  pada  tahun  2016  sebesar

Rp7.076 miliar,  turun sebesar  49,94% dari  posisi  Rp14.135 miliar  pada tahun

sebelumnya.

Berdasarkan tabel  diatas, dapat diketahui  bahwa nilai  rasio KAP Mandiri

dari  tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami  peningkatan.  Namun meskipun

demikian rasio kualitas aset selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 lebih

kecil  dari  kriteria  penilaian  tingkat  kesehatan  bank yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia sebesar 10,35% maka rasio yang dicapai Bank Mandiri dikategorikan

dalam kelompok sehat dan masih dapat dikatakan stabil. Hal ini memungkinkan

terjadi  karena  adanya  peningkatan  dari  berbagai  aspek  asset  produktif.  Rasio

kualitas  aktiva  produktif  yang  diperhitungkan  dalam menilai  kinerja  keuangan

Bank Mandiri menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP). KAP Bank

Mandiri  tahun 2014 adalah sebesar 1,42%, artinya 1,42% dari aktiva produktif

mampu  mengelola  Aktiva  Produktif  yang  Diklasifikasikan  (APYD)  dari  Bank

Mandiri.  Hal ini  juga menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari  Aktiva Produktif

dapat  mengelola  APYD  sebesar  Rp  0,0142,-.  KAP  tahun  2015  mengalami

peningkatan  sebesar  0,54%  menjadi  1,96%,.  Hal  ini  disebabkan  karena

peningkatan  APYD  sebesar  Rp  13.247.730.000.000,-  berimbang  dengan
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peningkatan aktiva produktif sebesar Rp 384.311.476.000.000,-. KAP pada tahun

2016 juga mengalami peningkatan,  peningkatan sebesar 1,11% menjadi 3,07%.

Peningkatan pada tahun 2016 disebabkan karena adanya peningkatan yang besar

pada APYD dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio NPM Mandiri

dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,27% menjadi

24,69% pada tahun 2015 dan penurunan sebesar  12,1% menjadi  12,59% pada

tahun 2016, hal ini terjadi karena laba bersih dan pendapatan operasional sebagai

pembagi  sama  -  sama  mengalami  peningkatan,  tetapi  presentase  peningkatan

penjualan lebih besar. Diketahui nilai peningkatan laba bersih untuk tahun 2015

sebesar Rp. 353.935,- dan Rp. 12.492.258,- peningkatan untuk nilai pendapatan

operasional.  Sedangkan untuk tahun 2016 terjadi  penurunan yang cukup tinggi

untuk pos  laba  bersih yaitu  sebesar  Rp.  6.999.646,-  menjadi  Rp.  11.385.396,-

untuk tahun 2016. Namun rasio Mandiri selama tahun 2014 sampai dengan tahun

2016 masih memiliki nilai ideal yaitu lebih besar dari kriteria penilaian tingkat

kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% maka rasio yang

dicapai Bank Mandiri dikategorikan dalam kelompok sehat.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio ROA Mandiri

dari  tahun  2014  hingga  tahun  2016  mengalami  fluktuasi.  ROA  menunjukkan

pengelolaan  aset  dalam  menghasilkan  laba  yang  baik.  ROA  tahun  2014

menunjukkan nilai  6,69%. Hal ini  menunjukkan bahwa setiap Rp 1,-  dari  aset

menghasilkan laba sebesar Rp 0,0669,-. ROA tahun 2015 mengalami peningkatan

sebesar  0,14%  menjadi  6,83%,  sedangkan  tahun  2016 mengalami  penurunan
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menjadi  3,63%.  Penurunan  ini  dikarenakan  terjadi  penurunan signifikan  laba

sebelum pajak sebesar Rp  15.308.198,-.  Peningkatan total  aset  yang signifikan

mengindikasikan  bahwa  aset  yang  dimiliki  tidak  diatur  dengan  baik  sehingga

mempengaruhi  pendapatan.  Hasil  ini  mengindikasikan  kinerja  Bank  Mandiri

belum mampu memaksimalkan sumber daya (total aktiva) pada tahun 2016 untuk

menghasilkan laba yang tinggi. Penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia sebesar 1,22% sehingga rasio yang dicapai Bank Mandiri

dikategorikan dalamkelompok sehat.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio BOPO Mandiri

dari  tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini  ditunjukkan

dari  meningkatnya  beban  operasional  dan  pendapatan  operasional  sebagai

pembagi.  Rasio BOPO yang mengalami penurunan menunjukkan semakin baik

tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. BOPO pada tahun 2014 menunjukkan

nilai  64,26%. Hal  ini  menunjukkan bahwa setiap Rp 1,-  dari  pendapatan  yang

diterima memerlukan biaya operasional sebesar Rp 0,6426,-. BOPO tahun 2010

mengalami  penurunan  sebesar  2,28% menjadi  61,98%,  sedangkan  tahun  2016

turun  menjadi  59,44%.  Artinya  bisa  dikatakan  Mandiri  sangat  mampu

mengefisiensi  beban  operasional  yang  dikeluarkan.  Rasio  BOPO Mandiri  dari

tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2016  dikategorikan  dalam  kelompok  sehat

dimana standar ketentuan BOPO kurang dari 92%.

Berdasarkan tabel  diatas, dapat diketahui  bahwa nilai  rasio LDR Mandiri

dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Rasio likuiditas tahun

2014 menunjukkan  nilai  79,70%.  Likuiditas  tahun  2015 naik sebesar  4,38%
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menjadi  84,08%,  sedangkan  pada  tahun  2016 meningkat  menjadi  81,68%.

Peningkatan  ini  dikarenakan  pos  giro,  tabungan  dan  kewajiban  segera  lainnya

meningkat.  LDR Mandiri selama tigatahun dikategorikan dalam kelompok sehat

dimana ketentuan rasio LDR diatas 94,75%. Hal ini menjelaskan  bahwa tingkat

kemampuan  atau  strategi  bank  dalam  menyalurkan  dana  pihak  ketiga  masih

kurang baik  sehingga  dapat  menyebabkan  fluktiasinya pendapatan  bunga

perbankan karena semakin besar kredit yang diberikan secara otomatis pendapatan

bunga yang diterima akan meningkat kecuali jika banyaknya jumlah kredit yang

bermasalah dapat menyebabkan tingginya risiko yang akan ditanggung oleh bank.

2. Rasio Bank Syariah

Tabel 4.2 PT. Bank Mandiri Syariah
Hasil Rasio CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, FDR

Rasio %
PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk.

2014 2015 2016 x
CAR 14,12 12,85 14,01 13,66
KAP 3,68 5,08 4,03 4,26
NPM -1,11% 6,49% 6,52% 3,97
ROA -0,04% 0,53% 0,55% 0,37

BOPO 100,90 91,71 91,12 94,58
FDR 150,09 162,71 170,15 160,98

Sumber : Laporan Keuangan dan diolah peneliti

Berdasarkan  rasio  permodalan  selama  tiga  tahun  Bank  Mandiri  Syariah

memperoleh  rasio  CAR (Capital  Adequecy  Ratio)  yang  juga  cenderung  tidak

stabil.  Perkembangan  CAR Bank  Syariah  Mandiri  tahun  2014  adalah  sebesar

14,12%,  artinya  14,12%  dari  ATMR  adalah  modal  yang  tersedia  dari  Bank

Syariah Mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari ATMR dijamin

oleh  modal  sebesar  Rp  0,1412,-.  Sedangkan  pada  tahun  2015  mengalami

penurunan menjadi 12,85% dan meningkat kembali sebesar 14,01% pada tahun
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2016. Penurunan ini terjadi  karena adanya peningkatan modal bank yang tidak

berimbang dengan peningkatan ATMR. Sedangkan peningkatan pada tahun 2016

terjadi dikarenakan pos modal inti dan pelengkap mengalami peningkatan. Namun

CAR Bank  Mandiri  Syariah  selama tiga  tahun  masih  lebih  besar  dari  kriteria

penilaian tingkat kesehatan bankyang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 8%

maka  rasio  yang  dicapai  BankMandiri  Syariah  dikategorikan  dalam kelompok

sehat.  Dengan  kestabilan  nilaiCAR  selama  tiga  tahun  tersebut,  maka  dapat

dikatakan bank berhasil mempertahankan kestabilan nilai CAR.

Berdasarkan  rasio  Aspek  Kualitas  Asset  selama  tiga  tahun  BankMandiri

Syariah memperoleh rasio KAP yang cenderung tidak stabil.  KAP Bank Syariah

Mandiri  pada  tahun  2014  adalah  sebesar  3,68%,  artinya  3,68%  dari  Aktiva

Produktif mampu mengelola Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dari

Bank Syariah  Mandiri.  Hal  ini  menunjukkan bahwa setiap  Rp 1,-  dari  Aktiva

Produktif  dapat  mengelola  APYD sebesar  Rp 0,037,-.  KAP pada tahun 2015-

2016 mengalami  tren  menurun  sebesar  1,05% dan menjadi  4,03% pada tahun

2016.  Penurunan  pada  tahun  2016  disebabkan  terjadinya  penurunan  APYD

dibanding  tahun  sebelumnya.  Penurunan  ini  dikarenakan  dana  pada  aktiva

produktif  tidak  disalurkan  sehingga  menyebabkan  pendapatan  bank  menurun.

Rasio Kualitas Asset selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 lebih kecil

dari  kriteria  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  yang  ditetapkan  oleh  Bank

Indonesiasebesar 10,35% maka rasio yang dicapai Bank Mandiri  dikategorikan

dalamkelompok Sehat.
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Berdasarkan  rasio  NPM  selama  tiga  tahun  Bank  Mandiri  Syariah

memperoleh  rasio  NPM  yang  cenderung  naik.  Nilai  NPM  untuk  tahun  2014

sebesar  -1,11%,  ditahun  2014  bank  Mandiri  Syariah  menghasilkan  nilai  rasio

NPM negatif dikarenakan pada tahun tersebut bank Mandiri Syariah mengalami

kerugian sebesar Rp. 44.810.813,-. Rasio NPM selama tahun 2014 lebih kecil dari

kriteria  penilaian  tingkat  kesehatan  bank  yang  ditetapkan  oleh  Bank

Indonesiasebesar  5%  sehingga  dikategorikan  dalam  kelompok  Tidak  Sehat

sedangkan  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2016  lebih  besar  dari  kriteria

penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesiasebesar 5%

maka  rasio  yang  dicapai  Bank  Negara  Indonesia  pada  tahun  tersebut

dikategorikan dalamkelompok sehat.

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

2014 sampai dengan tahun 2016 Bank BNI Syariah memperoleh Rasio ROA yang

cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 menunjukkan nilai -0,04%.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari aset menghasilkan rugi sebesar Rp

0,004,-. ROA untuk tahun 2015-2016 mengalami tren meningkat sebesar 0,53%

pada tahun 2015 menjadi 0,55% pada tahun 2016. Peningkatan pada tahun 2015

dan  2016  dikarenakan  peningkatan  laba  sebelum  pajak  yang  berimbang  pada

peningkatan total aset yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa aset yang

dimiliki  diatur  dengan  baik  sehingga  mempengaruhi  pendapatan  ROA  tahun

berikutnya. Penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

>1,22% dikategorikan  sehatnamun  rasio  yang  dicapai  Bank  Negara  Indonesia
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Syariah  memiliki  nilai  <0,76%  sehingga  dikategorikan  dalamkelompok  tidak

sehat.

Tingkat rasio Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

selama tiga tahun yaitu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Bank Mandiri

Syariah  memperoleh  rasio  BOPO  yang  cenderung  mengalami  penurunan,  ini

menunjukkan semakin baik tingkat efisiensinya. BOPO tahun 2014 menunjukkan

nilai 100,90%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari pendapatan yang

diterima memerlukan biaya operasional  sebesar Rp 1,009,-.  BOPO pada tahun

2015 sebesar 91,71%  dan 91,12% pada tahun 2016. Penurunan pada tahun 2015

dan  2016  disebabkan  peningkatan  beban  operasional  yang  dipengaruhi  biaya

operasional lainnya tidak berimbang dengan peningkatan pendapatan operasional

sebesar yang dipengaruhi oleh pendapatan penyaluran dana. Rasio BOPO mandiri

Syariah  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2016  dikategorikan  dalam

kelompok sehat dimana ketentuan BOPO <94,75% sedangkan untuk tahun 2014

memiliki  nilai  diantara  98,75%  -  102,25%  sehingga  dikategorikan  dalam

kelompok Kurang Sehat.

Tingkat  Finance to  Deposit  Ratio  (FDR)  selama  tiga  tahun  yaitu  pada

tahun2014 sampai dengan tahun 2016 Bank Mandiri Syariah memperoleh FDR

yang cenderung mengalami peningkatan. FDR Mandiri Syariah selama tigatahun

dikategorikan dalam kelompok tidak sehat karena memiliki nilai >102,25 menurut

standar ketentuan BI.
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C. Pembahasan

1. Perbandingan Antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Tabel 4.3 Rata – Rata CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, LDR

Bank Mandiri dengan Bank Mandiri Syariah

Rasio Konvensional Syariah
CAR 18,85 13,66
KAP 2,15 4,26
NPM 20,75 3,97
ROA 5,72 0,37

BOPO 61,89 94,58
LDR / FDR 81,82 160,98

Sumber : Olah data peneliti

Apabila  nilai  CAR Bank Mandiri  dan Bank Mandiri  Syariah selama tiga

tahun dirata – rata, maka CAR yang diperoleh Bank Mandiri relatif lebih tinggi

jika  dibandingkan  Bank  Mandiri  Syariah.  Ini  mengindikasikan  bahwa  Bank

Mandiri  memiliki  kemampuan  yang  lebih  baik  dalam  menutup  kemungkinan

terjadinya  kerugian  yang  terjadi  dalam  kegiatan  perkreditan  dan  perdagangan

surat-surat  berharga. Pada  tahun  2015  modal  Inti  Bank  Mandiri  saja  sebesar

Rp93.253 miliar, naik sebesar 17,96% dari posisi Rp79.052 miliar di tahun 2014,

karena adanya tambahan modal dari komponen laba ditahan. Sedangkan, modal

pelengkap  Bank  Mandiri  saja  pada  tahun  2015 sebesar  Rp14.135 miliar,  naik

sebesar 119,90% dari posisi Rp6.428 miliar pada tahun sebelumnya. Modal Inti

Bank Mandiri saja tercatat sebesar Rp130.356 miliar per 31 Desember 2016, naik

sebesar  39,79%  dari  posisi  Rp93.253  miliar  di  tahun  2015,  karena  adanya

tambahan modal dari komponen laba ditahan. Sedangkan, modal pelengkap Bank

Mandiri saja pada tahun 2016 sebesar Rp7.076 miliar, turun sebesar 49,94% dari

posisi Rp14.135 miliar pada tahun sebelumnya.
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Jika nilai  KAP Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah selama tiga tahun

dirata  – rata,  maka  KAP yang diperoleh Bank Mandiri Syariah lebih tinggi di

bandingkan  bank  Mandiri.  Namun  jika  kita  hubungkan  dengan  tabel  kriteria

penilaian, Bank Mandiri yang lebih baik dari Bank Mandiri Syariah karena Bank

Mandiri memiliki nilai yang kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa bank mandiri

mampu membentuk cadangan khusus untuk menampung kerugian yang terjadi

akibat  penurunan  kualitas  Aktiva  Produktif  (KAP)  dibandingkan  dengan  bank

mandiri syariah.

Kemudian jika nilai NPM Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah selama

tiga  tahun dirata  –rata  maka bank Mandiri  lebih  baik.Hal  ini  mengindikasikan

bahwa Bank mandiri 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  mandiri  syariah  buruk,

karena  NPM kedua  Bank selalu  berada  di  atas  5%,  sehingga  dapat  dikatakan

kedua bank memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik pula.

Jika rata – rata nilai ROA Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah selama

tiga tahun dibandingkan, maka ROA yang diperoleh Bank  Mandiri relatif lebih

baik dari Bank Mandiri Syariah. Hal ini terjadi karena usaha bank Mandiri untuk

selalu memaksimalkan sumber daya (aset) dalam meningkatkan laba lebih baik

dari bank syariah ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhan laba yang dimiliki bank

Mandiri masih lebih besar dari bank Mandiri Syariah.

Jika dirata – rata dan dibandingkan Bank Mandiri dengan Bank Mandiri Syariah

maka akan terlihat bahwa nilai rata – rata BOPO bank Mandiri  lebih kecil  dari bank

Mandiri syariah, hal ini semakin baik karena tingkat ideal nilai BOPO ialah <94,75% ini
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mengindikasikan jika nilai  BOPO semakin kecil  maka semakin baik.  Maka di masa

mendatang  kemungkinan  Bank  Mandiri  yang  akan  mengalami  peningkatan

kinerja yang lebih baikdaripada Bank Mandiri Syariah. Hal ini diperkuat dengan

semakin turunnya nilai BOPO yang dimiliki bank Mandiri dengan stabil.

Jika nilai LDR Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah selama tiga tahun

dirata  –  rata,  maka  LDR  yang  diperoleh  Bank  Mandiri lebih  baik  dari  bank

Mandiri syariah karena nilai rata - rata LDR yang dimiliki bank Mandiri<94,75%

sehingga dikatakan sehat menurut ketentuan BI. Ini mengindikasikan bahwa Bank

Mandiri memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga tingkat penyaluran

dana yang diterima dari nasabah dalam posisi yang ideal.

Dari  data  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  CAR  pada  Bank

Konvensional  dan Bank Syariah sama – sama  memiliki kemampuan yang baik

dalam menutup  kemungkinan  terjadinya  kerugian  yang  terjadi  dalam kegiatan

perkreditan  dan  perdagangan  surat-suratberharga. Namun  masih  lebih  unggul

bank konvensional,  hal ini  dibuktikan juga dengan hasil  rata – rata CAR yang

dimiliki setiap bank konvensional yang diteliti lebih tinggi dari bank syariah.hal

ini dibuktikan dari peningkatan jumlah modal dari bank konvensional lebih tinggi

bank syariah.

Sedangkan Rasio KAP kinerja keuangannya lebih bagus bank Konvensional

karena  bank  konvensional  memiliki  nilai  yang  kecil  sedangkan  untuk  kriteria

penilaian  dikatakan sehat  apabila  nilai  berada di  bawah 10,35% maka peneliti

beranggapan semakin rendah nilai  KAP maka semakin baik kinerjanya. Hal ini

kemungkinan terjadi karena adanya peningkatan aspek aset produktif dalam bank
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konvensional  lebih  tinggi  dari  bank syariah.  Salah  satunya seperti  kredit  yang

diberikan,  banyak  masyarakat  yang  masih  memilih  bank  konvensional  dalam

melakukan kredit karena ramainya dunia perbankan yang berlomba – lomba untuk

menurunkan tingkat  suku bunga pinjaman sehingga menarik  minat  masyarakat

untuk mengambil kredit.

Semakin besar Net Profit Margin (NPM) suatu bank, mencerminkan bahwa

kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasi pokoknya

juga semakin baik.Untuk Rasio NPM lebih besar bank konvensional dibandingkan

dengan bank syariah, jika dilihat dari tabel kriteria penilaian rasio NPM yang telah

ditentukan oleh BI, baik bank konvensional ataupun bank syariah sama – sama

dapat dikatakan sehat. Namun jika dilihat dari nilainya, bank konvensional masih

lebih  baik  kinerjanya  dalam  meningkatkan  laba  dengan  meminimalkan  beban

operasional daripada bank syariah.

Jika ROA antara bank konvensional dan bank syariah dinilai dalam kriteria

penilaian yang telah ditentukan oleh BI maka bank konvensional bisa dikatakan

sehat karena memiliki nilai >1,22% sedangkan untuk bank syariah dikatakan tidak

sehat  karena  memiliki  nilai  <0,76%.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  bank

konvensional  lebih  baik  dari  bank  syariah  dalam  kegiatan  operasional  dan

pengelolaan asetnya dalam meningkatkan laba.  Salah satu penyebab ROA yang

dimiliki  bank  syariah  rendah  adalah  pada  tahun  2014  bank  mandiri  syariah

mengalami  kerugian  sehingga berdampak pada  nilai  ROA yang dimiliki  Bank

Mandiri Syariah.
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Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang

dikeluarkan  bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu  bank dalam

kondisi  bermasalah  semakin  kecil.Untuk  rasio  BOPO  jika  dibandingkan

menggunakan tabel kriteria penilaian rasio BOPO yang telah ditetapkan oleh BI

antara bank konvensional dan bank syariah sama – sama dinyatakan sehat, karena

memiliki  nilai  <94,75%.  Sehingga  kedua  bank  bisa  dikatakan  baik  dalam

mengefisiensikan  beban  yang  dikeluarkan.  Namun  jika  ditinjau  ulang  bank

konvensional  memiliki  nilai  yang  lebih  kecil  dari  bank  syariah  sehingga  bisa

dikatakan  bank konvensional  kembali  lebih  unggul  dari  bank  syariah.  Hal  ini

didukung dengan nilai BOPO yang dimiliki BRI dan Mandiri dimana presentasi

penurunan tidak terlalu tinggi dibanding dengan ketiga bank syariah, sedangkan

BNI mengalami fluktuatif.

Semakin  tinggi  Loan  to  Deposite  Ratio  (LDR)  memberikan  indikasi

semakin  rendahnya  kemampuan  likuiditas  bank  yang  bersangkutan.  Hal  ini

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi

semakin besar. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan

seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang

rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap

untuk dipinjamkan. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan

pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan(Mirdhani

dan  Budiyanto,  2014). Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat,  menurut  kriteria  sesuai

ketentuan BI bank konvensional bisa dikatakan sehat dan bank syariah tidak sehat

dengan nilai  idealnya 94,75%.  Hal  ini  menjelaskan bahwa tingkat  kemampuan
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atau strategi bank konvensional dalam menyalurkan dana pihak ketiga cukup baik

sehingga  dapat  menyebabkan  meningkatkanya  pendapatan  bunga  perbankan

karena  semakin besar  kredit  yang diberikan secara  otomatis  pendapatan  bunga

yang  diterima  akan  meningkat  kecuali  jika  banyaknya  jumlah  kredit  yang

bermasalah dapat menyebabkan tingginya risiko yang akan ditanggung oleh bank.

Ini  juga  didukung  karena  maraknya  dunia  perbankan  yang berlomba  –  lomba

untuk mencari nasabah dalam perkreditan dengan menurunkan nilai suku bunga,

yang menimbulkan minat masyarakat untuk melakukan kredit.

Jika  disimpulkan  secara  keseluruhan  hasil  perhitungan  rasio,  kinerja

keuangan perbankan konvensional masih lebih unggul dan masih bisa dinilai lebih

sehat  daripadaperbankan syariah dilihat dari seluruh aspek rasio, meskipun jika

ditotal  secara  keseluruhan  nilai  yang  dimiliki  perbankan  syariah  lebih  besar,

namun penilaian dilihat dari standar BI yang telah ditentukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut Analisa Kinerja keuangan dari bank konvensional dan bank syariah

dapat  disimpulkan  bahwa  rasio  CAR  pada  Bank  Konvensional  memiliki

kemampuan yang lebih baik dalam menutup kemungkinan terjadinya kerugian

yang terjadi dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-suratberharga.
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2. Rasio KAP kinerja keuangannya lebih bagus bank Konvensional.

3. Untuk Rasio NPM lebih bagus kinerja keuangan bank syariah karena mampu

menjaga prensentase jumlah kredit macet dari setiap kredit yang diberikan.

4. Untuk Aspek ROA bank konvensional relative lebih baik kegiatan operasional

dan pengelolaan assetnya dari pada bank syariah.

5. Untuk rasio BOPO dapat disimpulkan bahwa bank  konvensional mengalami

peningkatan kinerja yang lebih baik dari pada bank syariah.

6. Dari  analisis  LDR  dapat  disimpulkan  bahwa  bank  syariah  memiliki

kemampuan yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam menjaga

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

Dinilai dari analisis CAMEL maka dapat diketahui bahwa Bank Syariah lebih

mampu  menjaga  kondisi  atau  tingkat  kesehatan  bank  dibandingkan  bank

konvensional.

B. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Terdapat  penggabungan  laporan  keuangan  antara  bank  konvensional  dan

syariah.

2. Minimnya  penjelasan  laporan  keuangan  dari  beberapa  bank  yang  peneliti

gunakan.
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C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Indonesia

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam

penentukan  kebijakan  terkait  dengan  usaha  mempertahankan  dan

meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat digunakan sebagai daya tarik

bagi  calon  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  perusahaan  sehingga

memberikan  dukungan  dalam  upaya  pengembangan  aktivitas  operasional

perbankan di Indonesia baik bank syariah maupun bank konvensional.

2. Bagi Pihak Lain

Bagipihak lain dalam hal ini adalah kalangan akademisi yang berminat untuk

melanjutkan  penelitian  ini  diharapkan  untuk  menyempurnakannya  yaitu

dengan menggunakan analisis kinerja keuangan yang lainnya sehingga dapat

mendukung penelitian yang akan dilakukan.
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