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  BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hardianti dan Saifi 

(2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan berdasarkan rasio LDR/FDR, ROA,   ROE, dan BOPO. 

Sedangkan berdasarkan rasio CAR dan NPL menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan (Saifi & Hardianti, 2018).   

Kedua, penelitian yang dilakukan Wahyuni & Efriza (2017) 

dengan hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa terdapat perbedaan 

kinerja secara signifikan dilihat dari rasio LDR antara bank syariah PT 

Bank Syariah Mandiri dan bank konvensional PT Bank Central Asia 

(Wahyuni & Efriza, 2017). 

Ketiga,  penelitian yang dilakukan Sovia (2016) dengan hasil 

penelitian menunjukan bahwa menunjukkan ada perbedaan kinerja 

keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah, perbandingan 

rasio CAR Bank Konvensional tidak berbeda dengan CAR Bank 

Syariah, Bank Syariah memiliki kualitas CAR lebih baik dibandingkan 

Bank Konvensional. Rasio ROA, BOPO, dan NPF pada bank 

konvensional memiliki kualitas yang lebih daripada bank syariah (Saifi, 

Sovia, & Husaini, 2016).  

Keempat, penelitian yang dilakukan Rosiana & Triayarti (2016) 

dengan hasil penelitian  yaitu LDR, CAR, dan BOPO bank syariah lebih 

tinggi dibandingkan LDR bank konvensional. ROA bank konvensional 
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lebih tinggi dibandingkan ROA bank syariah (Rosiana & Triaryati, 

2016).  

Kelima, penelitian yang dilakukan Nurjanah (2015) dengan hasil 

penelitian menunjukan bahwa perbandingan kinerja keuangan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

dilihat dari CAR dan BOPO, tidak terdapat perbedaan yang signi-fikan 

sedangkan dilihat dari NPL, ROA dan LDR, terdapat perbedaan yang 

signi-fikan (Nurjanah, 2015). 

Keenam, penelitian yang dilakukan Liora, Taufik & Anisma 

(2015) dengan hasil penelitian menunjukan bahwa pada rasio CAR dan 

NPL terdapat perbedaan yang signifikan dimana  rasio CAR perbankan 

syariah lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

Rasio ROA dan BOPO tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

perbankan syariah dan perbankan konvensional (Liora, Taufik, & 

Anisma, 2015). 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Jahja & Iqbal (2012) dengan 

hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja bank syariah dengan bank konvensional. Singkat kata, 

kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank 

konvensional. ROA, ROE dan LDR lebih baik secara signifikan 

dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-

rasio yang lain, seperti CAR, NPL dan BOPO perbankan syariah lebih 

rendah kualitasnya (Jahja & Iqbal, 2012).  

 



 

B. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

1. Kinerja Keuangan  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kinerja keuangan 

dapat diartikan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 

agar dapat mengelola dan mengatur perusahaan itu sendiri. Menurut 

Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. 

Sehingga dapat mengetahui cerminan prestasi kerja suatu 

perusahaan apa perusahaan tersebut kinerja keuangannya baik, atau 

sebaliknya berdasarkan periode tertentu. Kinerja Keuangan sangat 

penting digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya yang 

digunakan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara 

yang digunakan pihak manajemen untuk memenuhi kewajiban para 

investor yang menanamkan modal dan mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan.  

2. Bank Umum Konvensional  

Bank konvensional yaitu bank yang menggunakan sistem 

konvensional dalam kegiatan operasional dan usahanya, terbagi atas 

Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. 

(Djumhana, 2008:126). Undang-undang nomor 10 tahun 1998 

menjelaskan bank yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk 



 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, 

investasi yang lalu di salurkan pada masyarakat yang membutuhkan 

kredit maupun bentuk yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang 

belum terpenuhi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

(Kasmir, 2012: 13).  

Berdasarkan pengertian tersebut, bank konvensional yaitu 

suatu bank yang menggunakan sistem burga dalam seluruh kegiatan 

operasionalnya, sehingga lebih dominan penggunaan bunga bank 

daripada sistem bagi hasil. Bank konvensional mendapatkan dana 

dari masyarakat yang menggunakan fungsi bank yakni untuk 

menabung maupun berdasarkan produk-produk yang diterbitkan 

untuk mencari dana dari masyarakat, seperti cek, kredit, deposito, 

uang giral, surat garansi bank, letter of credit, jasa wali-amanat, save 

jasa inkaso, dan lainnya.  

Berdasarkan definisi di atas menurut (Kasmir, 2013: 14), 

bank merupakan lembaga yang kegiatannya yaitu:  

a. Menghimpun dana (Funding), yakni dana dari pihak masyarakat 

yang dikumpulkan untuk memenuhi tujuan masyarakat dalam 

meningkatkan taraf perekonomian maupun sosial. Disisi lain 

digunakan untuk tempat menyimpan dana yang berlebih, atau 

berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan bunga. Strategi 

yang dilakukan pihak bank harus bervariasi untuk menarik daya 

menabung, investasi, menyimpan dana giro agar pihak 

masyarakat tertarik. 



 

b. Menyalurkan dana (Lending), yakni dana yang didapatkan bank 

melalui penghimpunan dana dari masyarakat, disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana berbentuk 

pinjaman (kredit) yang akan diberikan bunga, biaya 

administrasi, biaya komisi maupun biaya provisi. Pihak bank 

melakukan penyeleksian terlebih dahulu untuk nasabah dalam 

pemberian pinjaman kredit, agar bank tidak dirugikan.  

c. Memberikan jasa bank lainnya, yakni pemberian jasa dari pihak 

bank yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam 

kegiatan keuangannya. Jasa pelengkap yang diterbitkan bank 

berupa jasa setoran, jada kliring (Clearing), jasa tpengiriman 

uang, jasa penjualan mata uang asing, dan lainnya.  

3. Bank Umum Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank dan Syariah merupakan pembagian kata dari Bank 

umum Syariah. Ali (2010) mengatakan bahwa bank merupakan 

suatu perantara keuangan dimana bank menjadi perantara dari 

pihak yang berkelebihan dana. Sedangkan kata Syariah 

merupakan suatu aturan-aturan yang harus dipenuhi sesuai 

dengan prinsip islam. Pembiayaan dan kegiatan usaha yang 

dilakukan harus berpedoman dan sesuai pada hukum Islam.   

Undang-undang perbankan syariah No.21 Tahun 2008 

menjelaskan, bank konvensional dan bank syariah merupakan 

jenis Perbankan. Kedua bank ini memiliki tujuan yang sama, 



 

yakni sebagai regulator keuangan. Berdasarkan jenis Bank 

Konvensional, terbagi kembali menjadi bank umum dan bank 

perkreditan rakyat. Sedangkan pada Bank Syariah terbagi juga 

menjadi bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah  (Yaya, 

Martawireja, & Abdurahim, 2014). 

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank 

yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan sistem bag hasl 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seluruh kegiatan yang 

dilakukan harus mengikuti ketentuan syariah Islam, dengan 

menjauhi unsur-unsur yang dilarang dan mengandung riba  

(Firdaus, 2005).
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Bank Syariah adalah bank yang berpredoman pada Al-Qur’an dan 

Hadist dan seluruh kegiatannya harus berprinsip syariah.  

b. Bentuk Produk Bank Syariah  

Bank Umum Syariah mulai tumbuh dan berkembang di 

Indonesia, tetap tidak semaju Amerika. Pertumbuhan produk bank 

syariah di Indonesia juga tertinggal, padahal negara Indonesia 

merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Bank Muamalat yang merupakan bank umum syariah pertama kali 

di Indonesia yang mengenalkan produk perbankan syariah. Produk 

investasi secara syariah diantaranya (Ali, 2010) ; Produk Asuransi, 

Dana Pensiun Syariah, Pasar Modal, Reksadana Syariah, dan 

sebagainya.. 



 

Bentuk Penghimpunan dana yang ada di Bank Umum 

Syariah menurut (Ali, 2010) terdiri dari ;Mudharabah, Musyarakah, 

Wadiah, Murabahah, Bai bi As-Saman ‘Ajil, dan lain sebaginya. 

Sedangkan pada produk yang diberikan untuk nasabah dalam 

memenuhi kebutuhan keuangannya berupa: Sharf, Al-Wakalah, Al-

Kafalah, Al-Hawalah, Rahn, dan Qard. 

4. Kesehatan Bank  

Kesehatan Bank sangat diperlukan untuk kepentingan 

seluruh pihak yang terkait dalam suatu bank, baik penanam modal, 

pemilik bank, hingga masyarakat yang menggunakan jasa bank. 

Tujuannya untuk mengetahui konsisi suatu perbankan, apa 

tergolong sehat, kurang sehat, sehat, atau mungkin sakit.  

Kinerja keuangan yang sehat merupakan ukuran kondisi 

keberhasilan mengelola bank. Menurut Darmawi ( 2011: 211), 

analisis CAMEL merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur kesehatan bank. Unsur-unsur analisis CAMEL yaitu 

sebagai berikut:   

a. Capital (Permodalan) 

Penilaian berlandaskan modal yang dimiliki suatu bank. 

Komponen-komponenya mencangkup: Kecukupan modal, 

komposisi modal, proyeksi (trend ke depan) permodalan, 

pengcoveran aset bermasalah, dan akses permodalan serta 

kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan 

modal bank.  



 

b. Assets (Kualitas Aset) 

Penilaian berlandaskan kualitas aktiva yang dimiliki suatu 

bank, mencangkup : Kualitas aktiva produktif, rasio kredit, 

perkembangan rikisiko kredit bermasalah, kecukupan PPAP, 

kecukupan kebijakan dan prosedur, dan  kinerja penanganan 

aktiva produktif yang bermasalah.  

c. Management ( Manajemen) 

Penilaian berlandaskan manajemen permodalan, manajemen 

aktivva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas=s, 

serta menajemen umum.  

d. Earning (Rentabilitas) 

Penilaian berlandaskan rentabilitas dalam kemampuan bank 

dalam menghasilkan laba. Komponennya yaitu: pencapaian 

rasio ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), 

tngkat efisiensi, prospek laba, penerapan prinsip akuntansi, 

serta perkembangan laba. 

e. Liquidity ( Likuiditas) 

Penilaian berlandasrkan likuiditas suatu bank, komponennya 

meliputi: Rasio aktiva Lancar, konsentrasi pendanaan, 

proyeksi cash flow, dan kondisi LDR.  

Menurut Kasmir ( 2015: 302) beberapa ketentuan yang 

mempengaruhi Tingkat kesehatan bank yakni: 

1. Kredit Usaha Kecil (KUK) harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 



 

2. Pemberian kredit ekspor sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. 

3. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK) 

4. Pelanggaran terhadap posisi devisa Nettto (PDN) 

Hasil penilaian kesehatan digolongkan sebagai berikut : 

Nilai Kredit Predikat 

81-100 Sehat 

66-80 Cukup Sehat 

51-67 Kurang Sehat 

0 < 51 Tidak Sehat 

 

5. Pengertian dan jenis-jenis Rasio Keuangan  

Rasio keuangan adalah perbandingan yang dilakukan untuk 

mengetahui angka-angka yang ada pada laporan keuangan. 

Perbandingan dilakukan dengan membandingkan komponen satu 

dengan komponen lainnya dalam suatu laporan keuangan dalam satu 

atau beberapa periode yang ditentukan. (Kasmir, 2015:104). 

Perhitungan yang didapatkan akan menjadi hasil untuk mengetahui dan 

mengukur kesehatan kinerja keuangan berdasarkan profitabilitas pada 

masing-masing bank dengan periode tertentu.  

Herman Darmawi menyatakan (2012: 202), analisis rasio 

(analisis perbandingan) adalah pengukuran kondisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur berdasarkan teknik 

tertentu. Analisis ini menggunakan data yang bersifat historis 



 

tergantung pada posisi keuangan yang lalu, sehingga memiliki 

kelemahan. Tetapi dapat digunakan untuk meramalkan kondisi 

perusahaan saat hendak bangkrut dan memberikan informasi keuangan 

bagi para investor.  

a. Rasio Permodalan  

Ketentuan Bank Indonesia memberikan perbedaan pada jenis 

modal yang digunakan. Modal dibedakan atas pendiriannya di kantor 

pusat Indonesia maupun kantor cabang asing yang berada di Indonesia.   

Primary capittal dan secondary capital merupakan pendirian modal 

yang ada di negara Indonesia. Modal inti terdiri atas modal yang disetor 

dan cadangan dari laba setelah perlakuan pajak (Siamat, 2005).   

Bank Indonesia memberikan kewajiban kepada seluruh bank 

dan harus mentaatinya dalam menyediakan modal minimum sebesar 8% 

dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rasio ini bertujuan 

mengukur efisiensi bank dalam menjalankan aktivitasnya. Perhitungan 

rasio modal dihitung dengan membandingkan modal inti dengan 

ATMR. Dengan perhitungan CAR sebagai berikut: 

 

 

b. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah penanaman dana 

baik dolar maupun rupiah dalam bentuk valuta asing, surat berharga, 

komitmen dan kontijensipada rekening administratif dan lainnya 

(Siamat, 2005). Penilaian kualitas aktiva produktif dilihat melalui 

CAR= 
Modal Bank

ATMR
 x 100% 

 



 

prospek kedepan usaha, kondisi keuangan, kinerja debitur, dan 

kemampuan membayar suatu bank. Penilaian ditetapkan menjadi: 

Penilaian Lancar, dalam perhatian khusus, kurang tidak lancar, 

diragukan, dan macet. Aktiva produktif bermasalah (NPL) termasuk 

kategori dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:   

1) Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk kredit kepada bank lain). 

2) Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet. 

3) Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPAP). 

4) Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). 

c. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan analisis pengukuran tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang harus dicapai sesuai dengan 

tujuan bank (Siamat, 2005). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity 

(ROE).  

a. Return On Asset (ROA) 

Rasio ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengitung dan mengukur kemampuan bank dalam mengelola 

NPL= 
Total Kredit Bermasalah

Total Seluruh Kredit
x 100% 

 



 

manajemen bank untuk mendapatkan laba dan keuntungan secara 

menyeluruh. Besarnya rasio ROA pada bank maka laba atau 

keuntungan yang didapatkan bank juga semakin besar, sehingga 

berpengaruh pada tingkat posisi keuangan.  

Posisi laporan aset semakin baik, maka konsisi yang bermasalah 

juga semakin kecil (Machmud & Rukmana, 2010). Besarnya ROA 

menurut Bank Indonesia yakni minimal 1,5%. Bank yang memiliki 

ROA lebih kecil maka belum mengoptimalkan pengelolaan aset 

yang dimiliki. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ROA 

yaitu: 

 

 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an mengenai tiada larangan 

orientasi profit dalam bank syariah, terdapat pada surat Al-Baqarah 

ayat 198, yaitu: 

ْن  ب ِّكُْم فَاِّذَآاَفَْضتُْم م ِّ ْن رَّ م ِّ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح اَْن تَْبتَغُْوافَْضًلا

اْلَحَرامِّ َواذْكُُرْوهُ َكَماَهدَكُْم َواِّْن كُْنتُْم َعَرَفاٍت فَاذْكُُروَّللااََّ  ْندَاْلَمْشعَرِّ عِّ

ْيَن  آل ِّ َن الضَّ ْن قَْبلِّهِّ لَمِّ  م ِّ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berdzikirlah 

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 

kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar 

termasuk orang-orang yang tidak tahu. (QS. Al-Baqarah: 198) 

b. Return On Equity (ROE) 

ROA= 
Laba Bersih (Laba Sebelum Pajak)

Total Aktiva
 x 100% 

 



 

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang 

diunakan untuk membandingkan laba setelah pajak dengan modal 

inti bank. Pengukuran pengelolaan kinerja bank dalam mendapatkan 

laba setelah pajak. Tingkat ROE yang semakn besar, maka semakin 

besar keuntungan yang didapatkan, sehingga meminimalisir resiko 

bank bermasalah.  

Besarnya ROE yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yakni 

sebesar 5%-12%, artinya bank dengan kondisi sehat dan tidak 

bermasalah akan mendapatkan rasio sebasar itu. Apabila bank 

memperoleh nilai yang lebih kecil dari ketentuan, maka bank 

dinyatakan belum mengoptimalkan modal yang dihasilkan setelah 

pajak. Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 

2011, rumus yang digunakan dalam perhitungan ROE yaitu: 

 

 

 

Rasio ROE menjadi indikator terpenting bagi pemegang 

saham maupun calon yang ingin menginvestasikan uangnya pada 

bank. Indikator ini untuk mengetahui posisi bank berdasarkan 

laporan keuangan terkait dengan kemampuan bank memperoleh 

laba bersih yang berkaitan dengan pembayaran deviden. Kenaikan 

pada laba yang bersih dapat berpengaruh pada kenaikan harga 

saham. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, 

yaitu: 

ROE= 
Laba Setelah Pajak

Rata-rata Modal
 x 100% 

 



 

ْن  ْيقاام ِّ لِّ َوتُدْلُْوابَِّهآاَِّلى اْلُحكَّامِّ لِّتَأْكُلُْواَفرِّ َوََلتَأْكُلُْوآاَْمَوالَكُْم بَْينَكُْم بِّاْلبَاطِّ

 اَْمَوالِّ النَّاسِّ 

ثْمِّ َواَْنتُْم تَْعلَُمْونْ   بِّاَْلِّ  

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta diantara 

kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap 

dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu 

dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kamu mengetahui. 

 

d. Rasio Efisiensi 

Rasio biaya efisiensi merupakan perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional. Pengukuran tingkat 

kemampuan bank dan efisiensi bank dalam melakukan peningkatan 

terhadap kegiatan operasionalnya merupkan fungsi dari rasio ini. 

Rendahnya rasio BOPO maka kinerja bank juga rendah. Karena 

rendahnya bank dalam menggunakan sumber daya yang didapatkan  

(Muhammad, 2015:254).  

Menurut Bank Indonesia penilaian BOPO dilihat dari benchmark 

(ukuran) rata-rata BOPO berdasarkan kelompok dan  BUKU yakni 

pengelompokan berdasarkan miodal inti. BOPO bagi bank umum 

kelompok usaha (BUKU) I maksimal 85%. BUKU II kisaran 78%-

80%, BUKU III 70%-75% dan BUKU IV 60%-65%. Intinya BOPO 

tidak lebih dari 85%. Rumus perhitungan BOPO yaitu:  

 

C. Kerangka Penelitian 

  Bank 

BOPO= 
Biaya Operasi

Pendapatan Operasional
x 100% 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk membangun hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional 

dengan Bank Umum syariah berdasarkan rasio ROA dan 

NPL/NPF.  

Berdasarkan rasio CAR dan NPL kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah lebih baik dari Bank Konvensional. Hal ini 

berdasarkan penelitian Hardianti & Saifi (2018), penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank 

Umum Syariah. Berdasarkan analisis atas penelitian terdahulu, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.  

Bank Syariah Bank 

Konvensional 

Laporan 

Keuangan 

ROA 

ROE 

NPF 

BOPO 

Kinerja 

Keuangan  

Laporan 

Keuangan 

ROA 

ROE 

NPL 

BOPO 



 

Sedangkan dalam penelitian Jahja & Iqbal  (2012), 

menunjukan kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan 

bank konvensional. ROA, ROE dan LDR lebih baik secara 

signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, 

sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti CAR, NPL dan BOPO 

perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. 

 Berdasarkan analisis atas penelitian terdahulu, didapatkan 

hipotesis penelitian sebagai berikut.  

H1: Terdapat perbedaan pada ROE dan NPL/NPF kinerja keuangan 

bank umum syariah dan bank umum konvensional.  

2. Perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Konvensional 

dengan Bank Umum syariah berdasarkan rasio ROA dan 

BOPO.  

 

Berdasarkan rasio ROA dan BOPO kinerja keuangan Bank 

Umum Konvensional lebih baik dari Bank Syariah. Hal ini 

berdasarkan dengan penelitian penelitian Hardianti & Saifi (2018), 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan 

Bank Umum Syariah.  

Sedangkan dalam penelitian Nurjanah (2015) BOPO, tidak 

terdapat perbedaan yang signi-fikan. Berdasarkan analisis atas 

penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut. 

H2 : Terdapat perbedaan pada ROA dan BOPO pada kinerja 

keuangan bank umum syariah dan bank umum konvensional. 


