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ABSTRAK 

 

 

Purwati, Eni. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Mandiri 

Syariah dengan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017. Skripsi. Jurusan 

Perbankan Syariah, FEBI, IAIN PONOROGO. Program Sarjana S-1. 

Pembimbing Dr. Hj. Ely Masykuroh, SE., M.SI. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earnings, dan Capital pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega 

Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017 mayoritas berada pada batas aman 

yang ditentukan oleh Bank Indonesia, meskipun ada beberapa periode yang 

menunjukkan adanya problem-problem tertentu yang mengakibatkan adanya 

kerugian pada pihak Bank.  

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana perbandingan 

profil risiko (Risk Profile) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega 

Syariah?, Bagaimana perbandingan tata kelola perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah?, 

Bagaimana perbandingan kemampuan menghasilkan laba (Earnings) antara Bank 

Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah?, Bagaimana perbandingan tingkat 

kecukupan modal (Capital) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega 

Syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja 

keuangan Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif  dengan metode 

RGEC, yaitu merupakan indikator penilaian untuk menentukan apakah suatu 

Bank layak disebut sehat atau tidak. Data yang digunakan berupa data sekunder 

yang diperoleh dari Annual Report Bank Mandiri Syariah dan Annual Report 

Bank Mega Syariah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Risk Profile Bank Mega Syariah 

lebih sehat dibandingkan dengan Risk Profile Bank Mandiri Syariah. GCG Bank 

Mandiri  Syariah lebih baik dibandingkan dengan GCG Bank Mega Syariah. 

Earnings Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan Earnings Bank 

Mandiri Syariah. Capital Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan 

Capital Bank Mandiri Syariah. 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menyerasikan, 

menyeimbangkan, dan menyelaraskan unsur-unsur pembangunan. Funding dan 

Financing sebagai salah satu fungsi dari peran perbankan secara strategis 

mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat.  

Peran strategis perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional 

perlu adanya pengawasan serta pembinaan secara efektif dan efisien, sehingga 

perbankan mampu berfungsi secara sehat serta mampu melindungi dana yang 

sudah dipercayakan rakyat kepada lembaga keuangan, serta mampu memenuhi 

target sasaran melalui kriteria penyaluran dana kepada lembaga-lembaga 

produktif
1
. 

Fungsi dan peran lain perbankan dalam aktivitas perekonomian yang 

semakin luas telah menyebabkan semua orang hampir tidak bisa menghindar 

dan terpaksa menjadi bagian dari sistem perekonomian yang ada. Memahami 

serta mengikuti perkembangan dunia perbankan yang semakin maju dan telah 

mampu menjadi mesin penggerak perekonomian yang dinamis, menjadi suatu 

keharusan sehingga tidak tenggelam dalam arus perkembangan zaman. 

Fasilitas dan produk yang ada dalam dunia perbankan perlu adanya 

                                                           
1
 Andi Dahlia,” Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri 

Dengan PT. Bank Muamalat Indonesia,” Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), 01. 



 

 

pemanfaatan secara maksimal demi peningkatan standar hidup masyarakat 

kearah yang lebih baik.
2
 

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional 

dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan 

yang menjalankan usahanya secara konvensional. Masyarakat pun sudah 

sangat familiar dengan bank umum konvensional yang terkenal dengan sistem 

bunga dan berdirinya pun jauh sebelum perbankan syariah. Sedangkan 

perbankan syariah yaitu perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, 

Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3
 

Perbankan syariah sendiri muncul pada tahun  1992 melalui pendirian 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. atau 4 tahun setelah deregulasi Pakto 88. 

Perkembangan perbankan syariah berjalan semakin cepat dibandingkan dengan 

perbankan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya 

cabang-cabang dari bank umum syariah yang tersebar di seluruh penjuru 

negeri
4
, dan semakin berprestasi di bidangnya, baik dalam hal produk maupun 

kinerja perbankan, seperti Bank Mandiri Syariah yang kini mampu menempati 

posisi pertama sebagai Bank Syariah terbaik di Indonesia. 

Artikel zonkeu.com menyebutkan bahwasanya Bank Mandiri Syariah 

merupakan Bank Syariah yang menempati posisi pertama sebagai Bank 

Syariah terbaik di Indonesia tahun 2018. Hal ini dikarenakan Bank Mandiri 

                                                           
2
 Ibid., 01. 

3
 Andri Soemitra, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2009), 61. 
4
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 09. 



 

 

Syariah telah terbukti memberikan pelayanan bebas riba. Produk yang 

ditawarkan kesemuanya merupakan produk yang bebas riba. Produk yang 

menjadi unggulan Bank Mandiri Syariah yaitu produk tabungan haji, dan 

berhasil meraih penghargaan dari Business News Indonesia tanggal 10 Agustus 

2018 untuk kategori Top Tabungan Haji 2018
5
, berikut penghargaan yang 

diperoleh Bank Mandiri Syariah
6
: 

 

Gambar 1.1 

Penghargaan Top Tabungan Haji Bank Mandiri Syariah 

 

Budi Darwaman pada artikelnya yang ditulis tanggal 3 November 2018 

menyebutkan bahwa Bank Mandiri Syariah juga menempati urutan pertama 

Bank Syariah terbaik di Indonesia. Budi menyebutkan meskipun terbilang 

muda, Bank Syariah Mandiri berhasil menunjukkan prestasi dan perkembangan 

yang menggembirakan. Per Desember 2017, Bank Mandiri Syariah memiliki 

sebanyak 737 kantor layanan dan 196.000 lebih jaringan ATM yang tersebar di 

Indonesia. Kemudian pada September 2018 kemarin, Bank Mandiri Syariah 

dianugerahi sebagai Best Islamic Finance Retail Bank in Indonesia oleh Alpha 

                                                           
5
Zonkeu, “5 Bank Syariah Terbaik di Indonesia 2018 yang Perlu Anda Ketahui,” dalam 

https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/, (diakses pada tanggal 20 Februari 

2019, jam 09.07 WIB). 
6
Bank Syariah Mandiri, “Penghargaan Bank Syariah Mandiri,” dalam  

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan, (diakses pada tanggal 20 Februari 

2019, jam 09.40 WIB). 

https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/
https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan


 

 

Southeast Asia
7
. Berikut piala penghargaan yang diperoleh Bank Mandiri 

Syariah pada tanggal 18 September 2018 dalam ajang The Best Financial 

Institution Awards 2018
8
: 

 

Gambar 1.2 

Penghargaan Best Islamic Finance Bank in Indonesia  

Bank Mandiri Syariah 

 

Bank syariah tidak hanya bank umum milik pemerintah, akan tetapi  

bank swasta sudah banyak yang dikonversi dari konvensional menjadi syariah. 

Salah satunya yaitu Bank Mega Syariah yang dikonversi dari PT. Bank Umum 

Tugu (Bank Tugu). Penkonversian Bank Mega Syariah terjadi sebanyak tiga 

kali, yaitu diawali dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT. Bank Umum Tugu 

yang berdiri pada tanggal 14 Juli 1990. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2004 

dikonversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mega 

Indonesia, dan resmi beroperasi sebagai bank syariah pada Agustus 2004. 

Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, PT. Bank Syariah Mega 

                                                           
7
 Budi Darmawan, “ 5 Bank Syariah Terbaik di Indonesia 2018”, dalam  https://ekonomi-

islam.com/5-bank-syariah-terbaik-di-indonesia-2018/, (diakses pada tanggal 20 Februari 2019, jam 

09.14 WIB). 
8
Bank Syariah Mandiri, “Penghargaan Bank Syariah Mandiri,” dalam  

https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan, (diakses pada tanggal 20 Februari 

2019, jam 09.40 WIB). 

 

https://ekonomi-islam.com/5-bank-syariah-terbaik-di-indonesia-2018/
https://ekonomi-islam.com/5-bank-syariah-terbaik-di-indonesia-2018/
https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/penghargaan


 

 

Indonesia berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah
9
. Sehingga Bank 

Mega Syariah termasuk dalam Bank Syariah yang masih berusia muda. 

Pada penelitian ini Bank Mega Syariah digunakan sebagai pembanding 

dari Bank Mandiri Syariah, hal ini karena Bank Mega Syariah tergolong bank 

swasta syariah namun prestasinya setara dengan bank umum syariah milik 

pemerintah. 

Alifa Fadilah pada artikelnya yang berjudul 5 Peringkat Terbaik Bank 

Syariah di Indonesia 2019 yang ditulis tanggal 13 Januari 2019 menyebutkan 

bahwa Bank Mega Syariah merupakan Bank Syariah yang juga menawarkan 

produk tabungan syariah kepada masyarakat dan berhasil menempati posisi ke 

5 sebagai Bank Syariah terbaik di Indonesia. Produk yang paling banyak 

digunakan pada Bank ini yaitu Tabungan Haji
10

. Zonkeu.com juga 

menyebutkan bahwa Bank Mega Syariah mulai tanggal 8 April 2009 mendapat 

kepercayaan dari Departemen Agama RI untuk menjadi Bank penerima setoran 

biaya haji, hal tersebut dikarenakan Bank Mega Syariah memiliki layanan dan 

sistem kerja yang bagus
11

. 

Jum’at tanggal 30 November 2018, Bank Mega Syariah kembali 

mendapatkan apresiasi atas kinerja perusahaan.Warta Ekonomi melalui ajang 

Indonesia Best Banking Award 2018 memberikan penghargaan kepada Bank 

                                                           
9
 Bank Mega Syariah, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mega_Syariah, 

(diakses pada tanggal 24 Mei 2019, jam 20.10 WIB). 
10

 Alifa Fadilah, “5 Peringkat Terbaik Bank Syariah Terbaik di Indonesia 2019,” dalam  

https://www.infoperbankan.com/umum/5-peringkat-terbaik-bank-syariah.html, (diakses pada 

tanggal 20 Februari 2019, jam 09.11 WIB). 
11

 Zonkeu, “5 Bank Syariah Terbaik di Indonesia 2018 yang Perlu Anda Ketahui,” dalam 

https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/ , (diakses pada tanggal 20 Februari 

2019, jam 09.12 WIB). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Mega_Syariah
https://www.infoperbankan.com/umum/5-peringkat-terbaik-bank-syariah.html
https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/


 

 

Mega Syariah sebagai Bank berpredikat SEHAT pada kategori Bank Syariah 

BUKU II dan BUKU III. Berikut penghargaan yang diterima oleh Direktur 

Risk, Complicane & HC, Bapak Marjana mewakili Bank Mega Syariah yang 

diserahkan langsung oleh Founder Warta Ekonomi Bapak Fadel Muhammad
12

: 

 

Gambar 1.3 

Penghargaan Best Banking Bank Mega Syariah 

 

Alasan digunakan kedua bank tersebut pertama, penulis mendasarkan 

pada tiga artikel di atas, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa Bank Mandiri 

Syariah dan Bank Mega Syariah termasuk dalam bank syariah yang memiliki 

peringkat terbaik di Indonesia.  Kedua, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega 

Syariah memiliki berbagai penghargaan sebagai Best Banking dengan kategori 

masing-masing. Dan ketiga, karena kedua bank memiliki produk unggulan 

yang sama yaitu tabungan haji (Dibuktikan dengan adanya kepercayaan 

Departemen Agama RI mengenai setoran dana haji pada Bank Mega Syariah 

dan penghargaan top tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah
13

.).  

Kinerja yang baik akan membuat Bank memiliki reputasi yang baik 

di mata stakeholders (pemegang saham, konsumen, pekerja, perusahaan 

                                                           
12
Bank Mega Syariah, “BMS Raih Best Banking Award 2018,” dalam 

www.megasyariah.co.id/news, (diakses pada tanggal 20 Februari 2019, jam 10.04 WIB).  
13

 Zonkeu, “5 Bank Syariah Terbaik di Indonesia 2018 yang Perlu Anda Ketahui,” dalam 

https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/ , (diakses pada tanggal 20 Februari 

2019, jam 09.12 WIB). 

http://www.megasyariah.co.id/news
https://www.zonkeu.com/bank-syariah-terbaik-di-indonesia/


 

 

pengguna/mitra, dan pemerintah). Kinerja bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut 

aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi 

maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan 

indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki suatu kontrol 

mengeluarkan kebijakan untuk diterapkan pada masing-masing lembaga 

keuangan, termasuk kinerja keuangan suatu lembaga keuangan. Kebijakan 

perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada 

dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan Bank 

tersebut
14

. 

Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tingkat 

kesehatan bank umum dengan metode CAMEL pada Februari 1991. CAMEL 

kemudian berkembang menjadi CAMELS sejak tahun 1997 di Indonesia. 

Peraturan ini tercantum pada PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. 

Dalam kebijakan ini tingkat kesehatan Bank diukur berdasarkan rasio Capital 

(permodalan), Asset Quality (kualitas aset), management (manajemen), 

Earning (permodalan), Likuidity (likiuditas), Sensitivity to Market Risk 

(sensitivitas terhadap resiko pasar). 

                                                           
14

 Nur Fitriani, dkk, “Tingkat Kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN 

Konvensional: Metode RGEC,” Ekonomi dan Bisnis, 02 (September 2015), Vol. 17, 3. 
 



 

 

Rasio tersebut pada akhirnya disempurnakan dengan metode RGEC (Risk 

Profile,Good Corporate Governance, Earning, dan Capital) yang tertuang 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011
15

.  

Penilaian terhadap faktor Profil Risiko (Risk Profile) merupakan 

penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko 

dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 risiko. Pada penelitian ini 

digunakan risiko likuiditas saja sebagai proxy dari profil risiko ini karena pada  

penelitian terdahulu sudah banyak digunakan macam-macam rasio, sehingga 

dengan penggunaan satu rasio ini diharapkan bisa lebih fokus dan pembahasan 

tidak meluas. Risiko likuiditas dihitung dengan rasio Non Performing 

Financing (NPF). Alasan pengambilan rasio NPF yaitu, untuk mengetahui 

tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, dimana semakin tinggi 

rasio ini maka menunjukkan bahwa bank kurang teliti dalam menganalisis 

calon peminjam dengan baik. 

Penilaian terhadap faktor Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
16

. 

Penilaian terhadap faktor Kemampuan Menghasilkan Laba 

(Earnings/Rentabilitas) meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-

sumber earnings, dan sustainability earnings Bank. Pada penelitian ini diukur 

dengan menggunakan Return On Asset (ROA). Hal ini  karena ROA digunakan 

untuk mengetahui seberapa efisiensi dana yang ada di perbankan. 

                                                           
15

 Ibid., 3. 
16

 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, BAB II Pasal 7. 



 

 

Penilaian terhadap faktor Tingkat Kecukupan Modal 

(Capital/Permodalan) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan 

permodalan dan pengelolaan modal. Pada penelitian ini diukur dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Hal ini karena CAR digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal Bank dalam menunjang aktiva yang menghasilkan
17

. 

Periode 2013-2017 merupakan rentang tahun yang digunakan sebagai 

perbandingan pada penelitian ini. Alasan pengambilan tahun time series ini 

karena merupakan periode aktual pada sepuluh tahun terakhir, dimana data 

laporan keuangan yang dibutuhkan sudah dipublikasikan.  

Pada periode ini asset Bank Mandiri Syariah selaku Bank Umum Syariah 

milik pemerintah mengalami peningkatkan per periode, berikut chart asset 

periode 2013-2017 Bank Mandiri Syariah (Rp Miliar)
18

: 

 
 

Grafik 1.1 

Chart Perkembangan Asset Bank Mandiri Syariah 

 

Dari chart perkembangan asset tersebut dapat diketahui bahwa pada 

tahun 2013 jumlah asset Bank Mandiri Syariah sebesar Rp.63.965 Miliar, 

tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.991 Miliar menjadi Rp.66.956 

                                                           
17

 Heidy Arrvida Lasta, dkk, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan 

Pendekatan RGEC,” Administrasi Bisnis, 02 (Agustus 2014), Vol.13, 03. 
18

 Annual Report Bank Mandiri Syariah Tahun 2017. 

63.965 66.956 70.37 78.832 87.94 

Sumber: Annual Report Bank Mandiri Syariah 



 

 

Miliar, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.414 Miliar menjadi 

Rp.70.370 Miliar, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.462 Miliar 

menjadi Rp.78.832 Miliar, dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 

Rp.9.108 Miliar menjadi Rp.87.940 Miliar
19

.  

Kesimpulan dari chart perkembangan asset Bank Mandiri Syariah 

tersebut yaitu periode 2013-2017  mengalami kenaikan asset yang sangat baik, 

meskipun tidak signifikan tetapi 2 tahun  terakhir yaitu 2016 dan 2017 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan 

sebesar Rp.8.482 Miliar dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.108 

Miliar. 

Bank Mega Syariah selaku Bank Umum Syariah milik swasta yang 

notabene kinerja nya berjalan tanpa campur tangan pemerintah mampu 

menunjukkan berbagai prestasi pada periode 2013-2017, berikut chart 

perkembangan asset Bank Mega Syariah periode 2013-2017(Rp Miliar)
20

: 

 
Grafik 1.2 

Chart Perkembangan Asset Bank Mega Syariah 

 

Dari chart perkembangan asset Bank Mega Syariah tersebut bahwasanya 

pada tahun 2013 asset Bank Mega Syariah sebesar Rp.9.122 Miliar, tahun 2014 

                                                           
19

 Ibid., 
20

 Annual Report Bank Mega Syariah Tahun 2013-2017. 

9.122 
7.045 5.56 6.135 7.034 

Sumber: Annual Report Bank Mega Syariah 



 

 

mengalami kenaikan sebesar - Rp.2.077 Miliar menjadi Rp.7.045 Miliar, tahun 

2015 mengalami kenaikan sebesar - Rp.1.485 Miliar menjadi Rp.5.560 Miliar, 

tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.575 Miliar menjadi Rp.6.135 

Miliar, dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.899 Miliar menjadi 

Rp.7.034 Miliar. 

Kesimpulan dari chart perkembangan asset Bank Mega Syariah yaitu 

periode 2013-2017 asset Bank Mega Syariah mengalami penurunan dan 

peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun 2014 dan 2015, yaitu pada tahun 

2014 turun sebesar Rp.2.077 Miliar dan tahun 2015 turun sebesar Rp.1.485 

Miliar. Penurunan ini tidak terlalu signifikan sehingga tidak membuat Bank 

Mega Syariah lesu dalam kinerjanya, hal ini dibuktikan dengan peningkatan 

pada 2 tahun terakhir yaitu 2016 naik sebesar Rp.575 Miliar dan tahun 2017 

naik sebesar Rp.899 Miliar.  

Meski asset Bank Mega Syariah sempat mengalami penurunan dan 

peningkatan, akan tetapi peningkatan dua tahun terakhir cukup membuktikan 

bahwa Bank Mega Syariah yang tergolong Bank Swasta ternyata mampu 

meningkatkan asset dalam kurun waktu dua periode, dan hal ini sekaligus 

membuktikan bahwa Bank Mega Syariah merupakan Bank swasta yang 

memiliki prestasi setara dengan Bank Umum Syariah milik pemerintah 

meskipun kinerjanya tanpa campur tangan dari pemerintah, dan termasuk Bank 

Syariah yang umurnya tergolong masih muda di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti laporan 

keuangan bank syariah periode 2013-2017, yang akan dituangkan dalam karya 



 

 

tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017” 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

permasalahan dibatasi pada: 

1. Data diperoleh dari Annual Report Bank Mandiri Syariah periode 2013-

2017 dan Annual Report Bank Mega Syariah periode 2013-2017. 

2. Pendekatan penelitian dengan metode RGEC. 

3. Profil Risiko (Risk Profile) diukur dengan Non Performing Financing 

(NPF), Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG), 

Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings/Rentabilitas) diukur dengan 

Return On Asset (ROA), dan Tingkat Kecukupan Modal (Capital) diukur 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).  

4. Penelitian dilakukan pada dua Bank Syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana perbandingan Profil Risiko (Risk Profile) antara Bank Mandiri 

Syariah dengan Bank Mega Syariah? 

2. Bagaimana perbandingan Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega 

Syariah? 



 

 

3. Bagaimana perbandingan Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings) 

antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah? 

4. Bagaimana perbandingan Tingkat Kecukupan Modal  (Capital) antara 

Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis perbandingan Profil Risiko (Risk Profile) antara Bank 

Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah. 

2. Menganalisis perbandingan Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega 

Syariah. 

3. Menganalisis perbandingan Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings) 

antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah. 

4. Menganalisis perbandingan Tingkat Kecukupan Modal (Capital) antara 

Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber informasi mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank 

Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah dan untuk menambah 

wawasan pembaca mengenai kinerja keuangan perbankan syariah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bank Mandiri Syariah 



 

 

Sebagai catatan untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam 

menganalisa nasabah sehingga tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) 

menjadi rendah. 

b. Bank Mega Syariah 

Sebagai catatan untuk lebih meningkatkan tata kelola perbankan (Good 

Corporate Governance/GCG) agar kedepannya semakin baik lagi. 

F. Studi Penelitian Terdahulu 

Setelah penulis melakukan penelusuran, terdapat kajian penelitian yang 

mengangkat masalah (pembahasan) mengenai analisis laporan keuangan bank 

syariah. Berikut ini peneliti paparkan hasil penelusuran studi terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Widya Wahyu Ningsih (2012), dengan judul penelitian Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan  

kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di 

Indonesia pada periode 2006-2010 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing 

rasio keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional 

di Indonesia. Bank Umum Syariah lebih baik kinerjanya dari segi rasio LDR 



 

 

dan ROA, sedangkan Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi 

rasio CAR, NPL, dan BOPO
21

. 

Andi Dahlia Tappu (2012), dengan judul penelitian Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT. Bank 

Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membuktikan 

secara empiris tentang perbedaan kinerja keuangan antara PT. Syariah Mandiri 

dan PT. Bank Muamalat Indonesia selama periode 2005-2010. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif komparasi. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diperoleh dari 

laporan keuangan publikas Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id serta 

dari situs resmi masingmasing bank. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPM, ROA, 

BOPO, LDR. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan untuk rasio NPM, BOPO, LDR. Sedangkan pada rasio CAR 

dan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kinerja keuangan Bank 

Syariah Mandiri lebih baik dari segi permodalan terhadap CAR dan Rasio 

Efisiensi terhadap BOPO sedangkan Bank Muamalat Indonesia lebih baik 

kinerjanya dari segi Rentabilitas terhadap ROA, NPM dan Rasio Likuiditas 

terhadap LDR
22
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Anisa Arum Sari (2013), dengan judul penelitian Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk membandingkan kinerja keuangan bank syariah 

dengan bank konvensional dengan memperhatikan ukuran yang dapat 

mendekati pada kedua bank tersebut. Penelitian ini menggunakan rentang 

waktu 3 tahun, yaitu tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keunggulan Bank Syariah berada pada aspek permodalan (CAR) dan 

profitabilitas (ROE dan NIM). Dalam hal asset quality (NPL), baik Bank 

Syariah maupun Bank Konvensional menunjukkan kondisi yang hampir sama 

dalam menghadapi risiko kredit
23

. 

Yenni Annor Vivin (2017), dengan judul penelitian Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Bank umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia pada periode 2013-2016 dengan menggunakan rasio 

keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, LDR, 

BOPO, dan ROA. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Independent Sample t-test. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio keuangan antara 

Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia. Bank 

Umum Syariah lebih baik dari segi rasio NPL, LDR, dan BOPO, sedangkan 
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Bank Umum Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR dan 

ROA
24

. 

Arinda Haikhal Putri (2018), dengan judul penelitian Perbandingan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah Non 

Devisa. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang membandingkan 

kinerja keuangan Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non Devisa. Penelitian 

ini menggunakan Bank BNI Syariah sebagai sampel dari Bank Umum Devisa 

dan Bank Syariah Bukopin sebagai sampel dari Bank Umum Non Devisa. 

Penelitian ini menggunakan data tahunan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah 

Bukopin periode tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji beda dengan menggunakan uji hipotesis Independent Sample T-Test dan 

Mann Whitney yang pengolahannya melalui SPSS 24 yang sebelumnya 

dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan 

apakah data terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Hasil dari 

peneltitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non Devisa dalam rasio NPF, 

ROA, BOPO, dan PSR. Sedangkan pada rasio FDR, GCG, CAR, ZPR, EDR 

Qardh, Income Halal, dan Investasi Halal tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara kinerja Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non Devisa
25

. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, peneliti sebelumnya juga 

membandingkan kinerja keuangan antar bank syariah tetapi dengan bank 
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syariah yang berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada 

pula yang meneliti antara bank syariah dengan bank konvensional yang mana 

keduanya dapat dilihat mana yang kinerjanya lebih baik.  

Perbedaan mendasar dari beberapa penelitian di atas dengan penelitian 

sekarang yaitu penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif, 

sedangkan penelitian yang sekarang merupakan penelitian kualitatif. Kemudian 

penelitian terdahulu menggunakan metode CAMELS sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan metode RGEC. Dimana pada metode RGEC tedapat 

faktor Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG) yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Bank dilihat dari tata kelola 

perbankan selama periode tertentu. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah library research, dimana peneliti 

berhadapan langsung dengan data statistik perbankan syariah yang 

diperoleh dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega 

Syariah. Sifat dari penelitian ini yaitu komparatif/membandingkan dua 

institusi dengan meneliti kinerja keuangannya.
26

  

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
27

 Dimana pada penelitian ini 

digunakan untuk memahami tentang kinerja keuangan perbankan syariah. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega 

Syariah, namun peneliti tidak langsung datang ke lokasi penelitian, 

melainkan melalui dokumen laporan keuangan yang diperoleh melalui link 

Bank Syariah yang bersangkutan. 

3. Data dan Sumber Data 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 

Sumber data berasal dari Annual Report Bank Mandiri Syariah periode 

2013-2017 dan Annual Report Bank Mega Syariah periode 2013-2017 yang 

diambil dari www.mandirisyariah.co.id dan www.megasyariah.co.id . 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumen dan 

pustaka. Teknik dokumen yaitu dengan mengumpulkan data-data dari 

masing-masing bank syariah berupa Annual Report yang di publikasikan 

selama periode 2013-2017,  sehingga data yang digunakan berupa data 

sekunder.  

Teknik pustaka yaitu untuk memperoleh teori yang sesuai dengan 

judul, maka dalam penelitian ini disertakan kajian teori dari buku maupun 
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literatur-literatur serta informasi dari internet yang tentunya relevan dengan 

judul. 

5. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Statistik Deskriptif, dimana penyajian datanya berupa perhitungan 

prosentase. Analisis ini didasarkan pada data berupa angka-angka yang 

terdapat pada Annual Report Bank Syariah. Risiko keuangan yang 

digunakan adalah Profil Risiko (Risk Profile), Tata Kelola Perbankan 

(Good Corporate Governance/GCG), Kemampuan Menghasilkan Laba ( 

Earnings) dan Tingkat Kecukupan Modal (Capital).  

Langkah-langkah analisis yang akan digunakan yaitu: 

a. Menganalisis laporan keuangan perbankan dengan menggunakan rasio-

rasio yang dipilih untuk menganalisis Profil Risiko (Risk Profile), Tata 

Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG), Kemampuan 

Menghasilkan Laba ((Earnings) dan Tingkat Kecukupan Modal 

(Capital). 

1) Melakukan analisis faktor Profil Risiko (Risk Profile) dengan 

menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF).  

2) Melakukan analisis faktor Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) yang diambil langsung dari laporan keuangan 

masing-masing Bank Syariah. 



 

 

3) Melakukan analisis faktor Kemampuan Menghasilkan Laba 

(Earnings/Rentabilitas) dengan menggunakan rasio Return On 

Asset (ROA). 

4) Melakukan analisis faktor Tingkat Kecukupan Modal (Capital) 

dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

b. Membandingkan dan menganalisis risiko-risiko RGEC Bank Mandiri 

Syariah dengan Bank Mega Syariah. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitiaan kualitataif meliputi uji 

credibility (validitas internal), transferability, dependability (reabilitas), 

dan confirmability (obyektivitas). 

a. Uji Kredibilitas Data 

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian 

kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif 

partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami 

fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan
28

. 

Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam uji kredibilitas data, anatara 

lain: 

1) Memperpanjang Masa Pengamatan 

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan 

data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat 
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menguji informasi dari responden, dan untuk membangun 

kepercayaan para respoden terhadap peneliti dan juga 

kepercayaan diri peneliti sendiri. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara pasti dan sistematis. 

3) Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud bahan referensi ini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. 

b. Uji Transferability 

Uji transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapakan hasil peneliti 

yang didapat, maka peneliti dalam membuat laporannya harus 

memberikan uaraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian 

tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain
29

. 

 

                                                           
29

 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara Lima 

Pendekatan, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 351. 



 

 

c. Uji Dependability 

Uji debendability dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh 

auditor/pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 

dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai data dan 

tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka patut 

diragukan. 

d. Uji Konfirmability 

Uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga 

pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability. Dalam penelitian,  jangan sampai prosesnya 

tidak ada, tetapi hasilnya ada
30

. 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu dipahami oleh 

pembaca. Untuk memahami isi penelitian bukanlah suatu hal yang mudah,  

maka  penulis membuat sistematika pembahasan agar pembaca bisa dengan 

mudah memahami isi dari penelitian. Sistematika pembahasan tersebut yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II KINERJA PERBANKAN SYARIAH 

Secara detail, pada bab ini dibahas mengenai teori yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan data yang akan di kaji, yaitu teori mengenai kinerja 

perbankan Syariah dengan metode RGEC, yaitu Profil Risiko (Risk Profile), 

Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance), Kemampuan 

Menghasilkan Laba (Earnings), dan Tingkat Kecukupan Modal (Capital). 

BAB III DATA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG), EARNINGS, DAN CAPITAL BANK MANDIRI SYARIAH DAN 

BANK MEGA SYARIAH 

Bab ini menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai 

dengan rumusan masalah, yaitu data Profil Risiko (Risk Profile) dari Bank 

Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017, data Tata Kelola 

Perbankan (Good Corporate Governance) dari Bank Mandiri Syariah dan 

Bank Mega Syariah periode 2013-207, data Kemampuan Menghasilkan Laba 

(Earnings) dari Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2013-

2017, serta data Tingkat Kecukupan Modal (Capital) dari Bank Mandiri 

Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017. 



 

 

BAB IV ANALISIS DATA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE (GCG), EARNINGS, DAN CAPITAL BANK MANDIRI 

SYARIAH DAN BANK MEGA SYARIAH 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis perbandingan Profil Risiko (Risk 

Profile) dengan rasio Non Performing Financing (NPF) antara Bank Mandiri 

Syariah dengan Bank Mega Syariah periode 2013-2017, analisis perbandingan 

Tata Kelola Perbankan  (Good Corporate Governance/GCG) antara Bank 

Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah periode 2013-2017, analisis 

perbandingan Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings) dengan rasio Return 

On Asset (ROA) antara Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah 

periode 2013-2017,  dan analisis perbandingan Tingkat Kecukupan Modal 

(Capital) dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) antara Bank Mandiri 

Syariah dengan Bank Mega Syariah periode 2013-2017. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari rumusan masalah yaitu kesimpulan 

dari perbandingan  Profil Risiko (Risk Profile), Tata Kelola Perbankan (Good 

Corporate Governance/GCG), Kemampuan Menghasilkan Laba ( Earnings), 

dan Tingkat Kecukupan Modal (Capital) antar bank dan saran yang berisi 

pengembangan keilmuan. 

  



 

 

BAB II 

KINERJA PERBANKAN SYARIAH 

 

Kinerja perbankan syariah dibagi menjadi dua yaitu kinerja sosial 

(Corporate Social Responsibility/ CSR) dan kinerja keuangan perbankan syariah. 

Kinerja sosial atau sering disebut dengan tanggung jawab sosial atau Corporate 

Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab 

perbankan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Pemangku  kepentingan 

dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau 

dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) juga disebut sebagai komitmen perbankan 

dalam memerhatikan tanggung jawab sosial terhadap aspek ekonomis, sosial, dan 

lingkungan
31

. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perbankan pada 

suatu periode tertentu
32

. Dikutip dari Snapshot Perbankan Syariah Indonesia yang 

dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi perbankan syariah 

selama periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang positif dengan 

tingginya pertumbuhan Asset, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD), dan Dana 

Pihak Ketiga (DPK)
33

. Selama periode tersebut seluruh indikator kinerja 

menunjukkan perbaikan. Berikut pertumbuhan perbankan syariah selama periode 

2013-2017. 
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Sumber: Infografis Perbankan Syariah 2017 

 

Gambar 2.1 

Pertumbuhan Perbankan Syariah 

 

Dari chart pertumbuhan perbankan syariah diatas terlihat jelas bahwa 

pertumbuhan Asset, PYD, dan DPK selama periode 2013-2017 mengalami 

pertumbuhan yang fluktuatif
34

. 

Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa kinerja sosial dan kinerja 

keuangan sama-sama berpengaruh dalam pertumbuhan perbankan syariah. Untuk 

menghindari pembahasan yang meluas, maka untuk kinerja perbankan syariah 

pada penelitian ini hanya diambil pembahasan mengenai kinerja keuangan saja. 

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan  masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat 

membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan 

moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan bank dapat 
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memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi 

perekonomian secara keseluruhan
35

. 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 13/1/PBI/2011 tentang 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, peringkat komposit tingkat kesehatan 

Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur 

terhadap peringkat setiap faktor dengan memerhatikan materialitas dan 

signifikansi masing masing faktor. Peringkat komposit dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum 

sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum 

sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan 

dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum 

cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum 

kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
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5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum 

tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu  menghadapi pengaruh negatif yang 

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
36

. 

Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan mengenai tingkat 

kesehatan bank umum dengan metode CAMEL pada Februari 1991. CAMEL 

kemudian berkembang menjadi CAMELS sejak tahun 1997 di Indonesia. 

Peraturan ini tercantum pada PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. 

Dalam kebijakan ini tingkat kesehatan Bank diukur berdasarkan rasio Capital 

(permodalan), Asset Quality (kualitas aset), Management (manajemen), Earning 

(laba), Likuidity (likiuditas), Sensitivity to Market Risk (sensitivitas terhadap 

resiko pasar). 

Pada tanggal 5 Januari 2011 Bank Indonesia membuat instrumen penilaian 

tingkat kesehatan Bank, yaitu peraturan tingkat kesehatan Bank dengan metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital). 

Metode RGEC merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas 

penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Melalui RGEC, Bank 

Indonesia menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih 

dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang 

lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis
37

.  
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Dalam metode RGEC, unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat 

kesehatan Bank yaitu Profil Risiko (Risk Profile), Tata Kelola Perbankan (Good 

Corporate Governance/GCG), Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings), dan 

Tingkat Kecukupan Modal (Capital).  

A. Profil Risiko (Risk Profile) 

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional 

Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko,  yaitu risiko kredit, risiko 

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko 

kepatuhan, dan risiko reputasi.  

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut:  

a. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko  

b. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas 

penerapan manajemen risiko secara komposit; dan 

c. Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan 

signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara 

keseluruhan
38

. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan indikator risiko 

likuiditas saja sebagai proxy dari profil risiko ini karena pada jenis risiko ini 

                                                           
38

 Peraturan Bank Indonesia nomor: 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum, BAB III Pasal 8. 



 

 

yang datanya dapat diakses sedangkan risiko yang lain tidak digunakan karena 

minimnya ketersediaan datanya.  

Risiko Likuiditas menurut SE BI No. 13 tahun 2011 adalah risiko akibat 

ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 

sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan 

Bank
39

. Risiko Likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (funding 

liquidity risk) dan risiko likuiditas pasar (market liquidity risk). Risiko 

Likuiditas diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF). 

Non Performing Financing (NPF) yaitu suatu rasio pembiayaan yang 

bermasalah atau pembiayaan macet terhadap total dari suatu pembiayaan. 

Dalam menjalankan aktivitas penghimpunan dana yang mana didalamnya tidak 

terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah dalam memperoleh 

pendapatan.  

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tertulis di UU 

No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 yaitu dengan menetapkan prinsip kehati-hatian 

dalam menjalankan penanaman dana dengan tujuan agar nasabah atau debitur 

mampu dalam pelunasan utang atau pengembalian pembiayaan yang sesuai 

dengan kesepakatan atau perjanjian sehingga dengan begitu resiko kegagalan 

atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari
40

.  
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Dalam statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai isltilah Non Performing 

Financing (NPF) yang dapat diartikan sebagai “Pembiayaan No Lancar mulai 

dari kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet”
41

.  Perhitungan NPF yang 

diminta oleh Bank Indonesia dalam pelaporan rutin perbankan adalah NPF 

gross dan NPF net. 

NPF gross adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah 

dengan total pembiayaan sebelum dikurang dengan CKPN (Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai). Sedangkan NPF net adalah perbandingan antara 

pembiyaan bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap total pembiayaan. 

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dibentuk oleh 

bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana 

dalam aktiva produktif
42

. 

Adanya NPF dibidang pembiayaan sangat menentukan tingkat kesehatan 

dari bank tersebut, yaitu bank yang tingkat NPF nya rendah maka akan lebih 

dipercaya masyarakat dibandingkan dengan bank yang tingkat NPF nya 

tinggi
43

.  Pembiyaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara membandingkan 

total pembiayaan bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan 

macet dengan total pembiayaan. Rasio Non Performing Financing ini dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 
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Keterangan: 

KL  : Kurang Lancar 

D  : Diragukan 

M  : Macet 

Berikut kriteria penilaian NPF: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penetapan Peringkat NPF 

 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 NPF < 2% Sangat Sehat 

2 2% ≤  NPF < 5% Sehat 

3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Sehat 

4 8% ≤ NPF < 12% Kurang Sehat 

5 NPF ≥ 12% Tidak Sehat 

Sumber: Data Diolah 2019 

B. Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG) 

Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan lima prinsip 

Good Corporate Governance yaitu transparasi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban professional, dan kewajaran
44

.   

Totok Dewayanto dalam jurnal Fokus Ekonomi menyebutkan bahwa 

Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang 
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menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip,manajemen berbasis 

nilai.  

Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan 

pemegang saham utama -kekayaan manajemen diimplementasikan. The Bassel 

Committee on Banking Supervision-Federal Reserve menetapkan bahwa bank 

merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan 

perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan 

akses sistem pembayaran
45

. 

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen 

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus 

penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan 

Bank Indonesia yang berlaku mengenai GCG bagi Bank Umum dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank
46

.  

Penetapan  peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang 

komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang 

didasarkan pada data dan informasi relevan untuk mendukung analisis terhadap 

struktur, proses dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama 

lain. Dalam melakukan penetapan peringkat faktor GCG, hasil penilaian 

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan 
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Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu 

sumber penilaian faktor GCG Bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.  

Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu 

Peringkat 1, mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG 

yang secara umum sangat baik. Peringkat 2, mencerminkan manajemen bank 

telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Peringkat 3,  

mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara 

umum  cukup baik. Peringkat 4, mencerminkan manajemen bank telah 

melakukan penerapan GCG yang secara umum kurang baik. Peringkat 5, 

mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan GCG yang secara 

umum tidak baik. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil 

mencerminkan penerapan GCG bank yang lebih baik
47

. Berikut predikat nilai 

komposit untuk penilaian GCG: 

Tabel 2.2 

Kriteria Penetapan Peringkat GCG 

 

Nilai Komposit Peringkat 

Nilai Komposit < 1.5 Sangat Baik (SB) 

1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5 Baik (B) 

2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5 Cukup Baik (CB) 

3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5 Kurang Baik (KB) 

4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5 Tidak Baik (TB) 

 Sumber: Data Diolah 2019 

Berikut rumus untuk menghitung Good Corporate Governance (GCG): 
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C.  Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings/Rentabilitas) 

Earnings atau Rentabilitas adalah pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur kompetensi bank dalam meningkatkan pendapatannya dalam periode 

yang telah ditentukan. Kegunaan pengukuran ini juga untuk dapat mengukur 

prestasi bank dalam efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai
48

.  

Jayanti Mandasari dalam jurnal Ilmu Administrasi Bisnis menyebutkan 

bahwa, analisis rasio rentabilitas bank adalah alat ukur untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Untuk mengukur kinerja suatu bank salah satu caranya adalah 

dengan mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan 

(profit)
49

. 

Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, 

sumber-sumber rentabilitas, dan sustainability rentabilitas Bank dengan 

mempertimbangkan aspek tingkat, trend, struktur, dan stabilitas dengan 

memperhatikan kinerja per group serta manajemen rentabilitas Bank, baik 

melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Rasio rentabilitas diukur 

dengan rasio ROA.  
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Return On Asset (ROA) berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar 

ROA yang dimiliki oleh sebuah perbankan, semakin efisien penggunaan aktiva 

sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor 

karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi
50

. Sofyan 

menyebutkan bahwa, semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti 

bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba
51

. Sering pula rasio ini 

disebut Return On Investment (ROI).  

 

 

 

 

Keterangan: 

- Laba bersih sebelum pajak yaitu laba bersih sebelum dikurangi dengan 

pajak penghasilan 

- Total aktiva yaitu total seluruh aktiva pada neraca 
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Berikut kriteria penilaian peringkat ROA: 

Tabel 2.3 

Kriteria Penetapan Peringkat ROA 

 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 ROA > 1.5% Sangat Sehat 

2 1.25% < ROA ≤1.5% Sehat 

3 0.5% < ROA ≤ 1.25% Cukup Sehat 

4 0% < ROA ≤ 0.5% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0% Tidak Sehat 

Sumber: Data Diolah 2019
52

 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011,  

penetapan peringkat faktor rentabilitas (earnings) dilakukan berdasarkan 

analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas 

dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator 

serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi 

rentabilitas Bank. 

D.  Tingkat Kecukupan Modal (Capital) 

Permodalan merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada 

waktu pendirian bank yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank
53

. 

Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan 

berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator 

permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing 
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parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang 

mempengaruhi permodalan Bank
54. 

CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah  rasio kecukupan modal bank atau 

merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-

surat berharga. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman 

(minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem 

keuangan secara keseluruhan
55

.  

Sofyan menyebutkan bahwa rasio CAR menunjukkan kecukupan modal 

yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri 

yang berada dibawah pengawasan pemerintah, misalnya Bank dan Asuransi. 

Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari 

sisi modal pemiliknya. Di Indonesia standar CAR adalah 9-12%
56

. 

Rasio CAR menunjukkan kemampuan modal untuk menutup kemungkinan 

kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi surat-surat 

berharga. CAR adalah rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah 

permodalan yang ada telah memadai untuk menutup risiko kerugian yang akan 

mengurangi CAR menurut standar BIS (Bank for International Settlements) 
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minimum sebesar 8%, jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh bank 

sentral
57

.  

Slamet Riyadi dalam artikelnya yang berjudul CAR (Capital Adequacy 

Ratio) menyebutkan bahwa CAR sebagai variabel independent yang 

memengaruhi ROE atau ROA. Jika nilai CAR naik maka nilai ROE dan ROA 

akan turun, atau jika nilai CAR turun maka ROE dan ROA akan naik
58

. 

Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang 

semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat 

diperoleh dengan membagi total modal dengan asset tertimbang menurut risiko 

(ATMR), seperti rumus dibawah ini
59

: 

 

 

 

 

Keterangan: 

- Total modal terdiri dari total modal tier 1 (modal inti), modal tier 2 (modal 

pelengkap), dan modal tier 3 (modal pelengkap tambahan) dengan 

penyertaan. 
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- Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terdiri dari ATMR 

Risiko Kredit, ATMR Risiko Pasar, dan ATMR Risiko Operasional
60

. 

Berikut kriteria penilaian peringkat CAR: 

Tabel 2.4 

Kriteria Penetapan Peringkat CAR 

 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1 CAR > 12% Sangat Sehat 

2 9% ≤ CAR < 12% Sehat 

3 8% ≤ CAR < 9% Cukup Sehat 

4 6% ≤ CAR <8% Kurang Sehat 

5 CAR ≤ 6% Tidak Sehat 

Sumber: Data Diolah 2019
61
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BAB III 

DATA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), 

EARNINGS, DAN CAPITAL BANK MANDIRI SYARIAH DAN BANK 

MEGA SYARIAH 

 

Metode perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital), dimana 

rasio-rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk menentukan masing-masing 

faktor tersebut yaitu Non Performing Financing (NPF) untuk menghitung profil 

risiko (Risk Profile), Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola 

perbankan, Return On Asset (ROA) untuk menghitung kemampuan menghasilkan 

laba (Earnings), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk menghitung tingkat 

kecukupan modal (Capital). 

A. Data Profil Risiko (Risk Profile) Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega 

Syariah Periode 2013-2017 

Profil Risiko (Risk Profile) pada penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rasio keuangan Non Performing Financing (NPF). Non 

Performing Financing (NPF) yaitu suatu rasio pembiayaan yang bermasalah 

atau pembiayaan macet terhadap total dari suatu pembiayaan. Dalam 

menjalankan aktivitas penghimpunan dana yang mana didalamnya tidak 

terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah dalam memperoleh 

pendapatan.  

Berikut data Rasio NPF Bank Mandiri Syariah periode 2013-2017 



 

 

Tabel 3.1 

Rasio NPF Bank Mandiri Syariah 

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun NPF 

2013 4.31 

2014 6.83 

2015 6.06 

2016 4.92 

2017 4.53 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017 rata-rata 

nilai NPF Bank Mandiri Syariah sudah mendekati batas aman nilai NPF dan 

bahkan ada yang sudah melampaui batas aman dari nilai NPF. 

Berikut data NPF Bank Mega Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.2 

Rasio NPF Bank Mega Syariah 

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun NPF 

2013 2.98 

2014 3.89 

2015 4.26 

2016 3.30 

2017 2.95 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah 

 

 



 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017 rata-rata 

nilai NPF Bank Mega Syariah berada pada batas aman nilai NPF, yaitu berada 

dibawah nilai 5%.  

Data rasio diatas diambil dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017 yang sudah di audit, sehingga 

tingkat ke akuratannya bisa dipertanggung jawabkan. 

B. Data Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG) Bank 

Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance/GCG) merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen bank. Good Corporate 

Governance/GCG dianggap penting dan perlu dinilai karena merupakan salah 

satu CARa yang diterapkan oleh suatu perbankan untuk mencapai kinerja atau 

hasil yang optimal dan berguna sebagai standart apakah kerjasama antara 

semua struktur kerja dalam perbankan sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Berikut data Self Assesssment tata kelola perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) Bank Mandiri Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.3 

Data Self  Assessment Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) 

Bank Mandiri Syariah Periode 2013-2017 

 

Tahun 2013 

No Faktor 

Nilai 

Komposit 

dan 

Predikat 

Peringkat 
Kekuatan Pelaksanaan GCG 

 

1 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

 

B 

 

2 

Dewan Komisaris telah melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab dengan baik 

dan mengimplementasikan prinsip-prinsip 



 

 

Komisaris 

(Dekom) 

GCG dalam menjalankan fungsi 

pengawasan pada Bank. Dewan 

Komisaris telah mengoptimalkan peran 

Komite dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap Bank sehingga 

dapat memberikan masukan positif dalam 

mendukung perkembangan Bank yang 

sehat. 

2 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Direksi 

B 2 Direksi melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya telah mengimplementasikan 

prinsip-prinsip GCG dengan baik. 

3 Kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas 

Komite 

B 2 Bank Mandiri Syariah telah membentuk 

Komite-komite untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dan memenuhi 

persyaratan yang berlaku dengan baik. 

Anggota Komite sesuai dengan 

persyaratan dan kompetensi yang 

diperlukan untuk menjalakan tugas dan 

tanggung jawab sebagai Komite. 

4 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

B 2 Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik yakni memastikan Bank 

menjalankan usahanya sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. DPS melakukan 

uji petik ke beberapa cabang untuk 

memastikan pelaksanaan proses 

penghimpunan dan penyaluran dana telah 

sesuai dengan prinsip syariah. Pengiriman 

laporan hasil pengawasan dilakukan 

secara tepat waktu kepada Bank 

Indonesia. 

5 Pelaksanaan 

prinsip syariah 

dalam kegiatan 

penghimpunan 

dana dan 

penyaluran dana 

serta pelayanan 

jasa 

B 2 Seluruh produk penghimpunan dana, 

penyaluran dana maupun jasa yang 

diluncurkan oleh Bank telah melalui opini 

DPS atas kesesuaian produk dengan 

prinsip syariah. DPS melakukan 

pemantauan atas pelaksanaan prinsip 

syariah dilapangan dengan melakukan uji 

petik ke cabang. Temuan dilapangan 

berdasarkan hasil uji petik secara umum 

bukan mengarah kepada produk yang 

diluncurkan melainkan lebih kepada 



 

 

dispute pendapat atau pemahaman atas 

sebuah transaksi, atas temuan tersebut 

Bank segera menyelesaikan sesuai arahan 

DPS. 

6 Penanganan 

benturan 

kepentingan 

CB 3 Bank Mandiri Syariah telah memiliki 

kebijakan dan aturan internal yang 

mengatur penanganan benturan 

kepentingan.  Penanganan benturan 

kepentingan telah dilaksanakan dengan 

baik. Manajemen telah memberikan 

tindakan tegas atas setiap pelanggaran 

yang disebabkan adanya benturan 

kepentingan 

tanpa pandangan bulu untuk memberikan 

efek jera kepada pihak yang melanggar. 

7 Penerapan fungsi 

kepatuhan Bank 

B 2 Bank Mandiri Syariah telah menerapkan 

fungsi kepatuhan dengan baik. Bank 

Mandiri Syariah telah memiliki Direktur 

yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

yang concern dalam menangani fungsi 

kepatuhan Bank. Satuan Kerja Kepatuhan 

menjalankan fungsi kepatuhan secara 

independen terhadap satuan kerja 

operasional yang didukung oleh personil 

dengan kompetensi yang memadai guna 

mendukung penerapan fungsi kepatuha 

yang efektif. 

8 Penerapan fungsi 

audit 

intern 

B 2 Bank Mandiri Syariah telah menerapkan 

fungsi audit intern dengan baik yang 

independen terhadap satuan kerja 

operasional dan didukung oleh personil 

yang memiliki kompetensi dibidangnya. 

Kompetensi dari setiap personil Satuan 

Kerja Audit Intern terus ditingkatkan 

untuk mendukung perkembangan usaha 

Bank. 

9 Penerapan fungsi 

audit 

ekstern 

SB 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

ditunjuk adalah KAP Ernst & Young, 

afiliasi purwantono, Sarwoko, & Surja 

yang telah melalui proses seleksi antara 

Accounting Division, Komite Audit, 

Direksi dan Komisaris sebelum diajukan 

dalam RUPS. KAP yang ditunjuk 

memiliki kompetensi yang sangat baik 



 

 

dibidangnya dan telah menyampaikan 

management letter tepat waktu serta 

mampu bekerja secara professional. 

10 Batas Maksimum 

Penyaluran Dana 

SB 1 Bank Mandiri Syariah telah menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan manajemen 

risiko dengan baik dalam memberikan 

penyaluran dana kepada pihak terkait 

(related party). Kebijakan dan prosedur 

terkait penyediaan dana selalu dikinikan 

sesuai dengan perkembangan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku 

11 Transparansi 

kondisi keuangan 

dan non 

keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG 

dan pelaporan 

internal 

SB 1 Transparansi kondisi keuangan dan non-

keuangan Bank Mandiri Syariah telah 

dilakukan dengan baik dan didukung oleh 

sistem Business Intellgence Dasboard 

yang pelaporannya telah disampaikan 

kepada manajemen secara periodik. Bank 

Mandiri Syariah telah menyampaikan 

laporan kondisi keuangan dan non 

keuangan laporan pelaksanaan GCG dan 

laporan lainnya kepada stakeholders tepat 

pada waktunya. Laporan internal Bank 

Mandiri Syariah telah di dukung oleh 

pengembangan aplikasi MIS & 

Datawarehouse oleh tenaga-tenaga 

professional IT Operation Division (IOD) 

dan IT Strategy Assurance Division (ISD) 

 Nilai Komposit  B 1.8  

Tahun 2014 

Periode Semester 1 

 Individual/ 

Konsolidasi 

B 2 Manajemen Bank telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari pemenuhan yang memadai atas 

prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip Good 

Corporate Governance, maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh manajemen Bank. 

Periode Semester 2 

 Individual/ B 2 Manajemen Bank telah melakukan 



 

 

Konsolidasi penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari pemenuhan yang memadai atas 

prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip Good Corporate 

Governance, maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tndakan normal 

oleh manajemen Bank. 

 Nilai Komposit B  2   

Tahun 2015 

Periode Semester 1 

 Individual SB 1 Manajemen Bank telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum sangat baik. Hal ini 

tercermin dari pemenuhan yang memadai 

atas prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip Good Corporate 

Governance, maka secara umum 

kelemahan tersebut tidak signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh manajemen Bank. 

Periode Semester 2 

 Individual  B 2 Manajemen Bank telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari penerapan atas prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance yang memadai. 

Apabila terdapat kelemahan dalam 

penerapan prinsip Good Corporate 

Governance maka secara umum kelemahan 

tersebut kurang signifkan dan dapat 

diselesaikan dengan tindakan normal oleh 

manajemen Bank. 

 Nilai Komposit B 1.5  

Tahun 2016 

Periode Semester 1 

 Individual SB 1 Manajemen Bank Mandiri Syariah telah 

melakukan penerapan Good corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. hal ini tercermin dari penerapan atas 



 

 

prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yang sangat memadai. apabila 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip Good corporate Governance maka 

secara umum kelemahan tersebut tidak 

signifikan dan dapat segera dilakukan 

perbaikan oleh manajemen Bank Mandiri 

Syariah. 

Periode Semester 2 

 Individual SB 1 Manajemen Bank Mandiri Syariah telah 

melakukan penerapan Good corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. hal ini tercermin dari penerapan ata 

prinsip-prinsip Good corporate Governance 

yang sangat memadai. apabila terdapat 

kelemahan dalam penerapan prinsip Good 

corporate Governance maka secara umum 

kelemahan tersebut tidak signifikan dan 

dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

manajemen Bank Mandiri Syariah. 

 Nilai Komposit SB 1  

Tahun 2017 

Periode Semester 1 

 Individual SB 1 Manajemen Bank Mandiri Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas 

prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yang sangat memadai. 

Apabila terdapat kelemahan dalam 

penerapan prinsip Good Corporate 

Governance maka secara umum 

kelemahan tersebut tidak signifkan dan 

dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

manajemen Bank Mandiri Syariah. 

Periode Semester 2 

 Individual SB 1 Manajemen Bank Mandiri Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas 

prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance yang sangat memadai. 

Apabila terdapat kelemahan dalam 



 

 

penerapan prinsip Good Corporate 

Governance maka secara umum kelemahan 

tersebut tidak signifkan dan dapat segera 

dilakukan perbaikan oleh 

manajemen Bank Mandiri Syariah. 

 Nilai Komposit SB 1  

Sumber: Data Sekunder Diolah 2019 

Tabel di atas menunjukkan bahwa, nilai tata kelola perbankan (Good 

Corporate Governance/GCG) Bank Mandiri Syariah tahun 2013 mendapat 

nilai komposit sebesar 1.8 dengan predikat baik, tahun 2014 mendapat nilai 

komposit sebesar 2 dengan predikat baik, tahun 2015 mendapat nilai komposit 

sebesar 1.5 dengan predikat baik, tahun 2016 mendapat nilai komposit sebesar 

1 dengan predikat sangat baik, dan tahun 2017 mendapat nilai komposit 

sebesar 1 dengan predikat sangat baik. 

Berikut data Self Assesssment tata kelola perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) Bank Mega Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.4 

Data Self  Assessment Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) 

Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

 

Tahun 2013 

No Faktor 

Nilai 

Komposit 

dan 

Predikat 

Peringkat 
Kekuatan Pelaksanaan GCG 

 

1 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Komisaris 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris Bank Mega 

Syariah telah memenuhi semua kriteria, 

baik dalam hal komposisi, kriteria dan 

independensi, tugas dan tanggung jawab, 

efektivitas rapat, maupun transparansi. 

Dewan komisaris telah melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara 



 

 

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG. 

2 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Direksi 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi Bank Mega Syariah tela 

memenuhi semua kriteria, baik dalam hal 

komposisi, kriteria dan independensi, 

tugas dan tanggung jawab, efektivitas 

rapat, maupun transparansi. Direksi telah 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efisien sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG. 

3 Kelengkapan dan 

Pelaksanaan 

Tugas Komite 

B 2 Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan, 

Independensi, Tugas dan Tanggungjawab 

Komite serta Efektivitas Rapat Komite 

telah sesuai dengan ukuran dan 

kompleksitas usaha bank. 

4 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

DPS Bank Mega Syariah telah memenuhi 

semua kriteria, baik dalam hal komposisi, 

kriteria dan independensi, tugas dan 

tanggung jawab, efektivitas rapat, maupun 

transparansi. DPS telah melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara 

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG. 

5 Pelaksanaan 

Prinsip Syariah 

Dalam Kegiatan 

Penghimpunan 

Dana Dan 

Penyaluran Dana 

Serta Pelayanan  

Jasa 

B 2 Secara umum produk-produk yang 

dimiliki telah sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI dan telah mendapat 

persetujuan dari DPS. 

6 Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

B 2 Kebijakan Benturan Kepentingan sudah 

diatur di dalam Peraturan Perusahaan. 

7 Penerapan Fungsi 

Kepatuhan Bank 

 

B 2 BUS telah melaksanakan fungsi 

kepatuhan yang independen terhadap 

satuan kerja operasional. 

8 Penerapan Fungsi 

Audit 

Intern 

B 2 Fungsi Audit Intern telah melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

9 Penerapan Fungsi B 2 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 



 

 

Audit Ekstern penunjukan Akuntan Publik dan KAP 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

10 Batas Maksimum 

Penyaluran Dana 

 

B 2 Secara keseluruhan, penyaluran dana 

kepada pihak terkait dinilai aman dan 

terkontrol dengan baik. 

11 Transparansi 

Kondisi 

Keuangan dan 

Non Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan GCG 

dan Pelaporan 

Internal 

 

B 2 Transparansi Kondisi Bank dan 

Laporan Pelaksanaan Good Corporate 

Governance serta Kecukupan Pelaporan 

Internal Bank secara umum sudah 

mengikuti prinsip-prinsip GCG. 

 Nilai Komposit B 1.7  

Tahun 2014 

1 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Komisaris 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah telah 

memenuhi semua kriteria, baik dalam hal 

komposisi, kriteria dan independensi, tugas 

dan tanggung jawab, efektivitas rapat, 

maupun transparansi. Dewan komisaris 

telah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efsien sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG. 

2 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Direksi 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi Bank Mega Syariah telah 

memenuhi semua kriteria, baik dalam hal 

komposisi, kriteria dan independensi, 

tugas dan tanggung jawab, efektivitas rapat, 

maupun transparansi. Direksi telah 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efsien sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG. 

3 Kelengkapan dan 

Pelaksanaan 

Tugas Komite 

SB 1 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 

dan Komite Remunerasi & Nominasi yang 

sudah sangat memadai. 

4 Pelaksanaan tugas SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 



 

 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

DPS Bank Mega Syariah telah memenuhi 

semua kriteria, baik dalam hal komposisi, 

kriteria dan independensi, tugas dan 

tanggung jawab, efektivitas rapat, maupun 

transparansi. DPS telah melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya secara efektif 

dan efsien sesuai dengan prinsip-prinsip 

GCG. 

5 Pelaksanaan 

Prinsip Syariah 

Dalam Kegiatan 

Penghimpunan 

Dana Dan 

Penyaluran Dana 

Serta Pelayanan  

Jasa 

SB 1 Secara umum proses pengembangan produk 

baru maupun produk produk yang di miliki 

oleh Bank Mega Syariah telah sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan telah memperoleh pendapat syariah 

dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana 

tertuang dalam Opini Produk yang di 

berikan oleh DPS kepada Bank. 

6 Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

B 2 Bank telah memiliki kebijakan benturan 

kepentingan yang terdapat dalam Peraturan 

Perusahaan Bank tahun 2014-2016 yang 

mengikat setiap pengurus dan pegawai 

Bank. Benturan kepentingan yang terjadi 

telah diungkapkan dalam risalah rapat 

BOD/BOC. 

7 Penerapan Fungsi 

Kepatuhan Bank 

 

B 2 Melalui Direktur Kepatuhan yang 

membawahkan fungsi kepatuhan telah 

melaksanakan langkah langkah untuk 

meningkatkan pemahaman atas ketentuan 

yang berlaku. Selain itu satuan kerja 

Compliance telah melakukan peningkatan 

Compliance Awareness melalui training 

kepatuhan, KYC, APU dan PPT. Bank 

telah menyampaikan laporan pokok 

pelaksanaan tugas Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan tepat 

waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

8 Penerapan Fungsi 

Audit 

Intern 

B 2 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah 

melaksanakan PBI no 1/6/PBI/1999 tentang 

Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern Bank Umum dan menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

9 Penerapan Fungsi SB 1 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 



 

 

Audit Ekstern penunjukan Akuntan Publik dan KAP 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Akuntan Publik yang ditunjuk 

melaksanakan audit secara efektif dan 

kualitas Akuntan Publik sesuai dengan 

standar profesional yang berlaku. 

10 Batas Maksimum 

Penyaluran Dana 

 

B 2 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar pada BMS telah 

dilakukan dengan prudent, secara kebijakan 

tidak lebih longgar dari kebijakan 

pembiayaan normal, dan wajib 

mendapatkan persetujuan Komite 

Pembiayaan sampai tingkat Direksi, serta 

wajib mendapatkan pengesahan Dewan 

Komisaris sebelum akad pembiayaan dapat 

dijalankan. Batas Maksimum Penyaluran 

Dana kepada pihak terkait selalu dijaga 

dengan ketat, jauh dari ambang batas 

BMPD dan belum pernah melanggar 

maupun melampaui BMPD. 

11 Transparansi 

Kondisi 

Keuangan dan 

Non Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan GCG 

dan Pelaporan 

Internal 

B 2 Bank telah melakukan transparasi kondisi 

keuangan dan non keuangan, laporan GCG 

dan pelaporan internal sesuai ketentuan 

yang ditetapkan  

 Nilai Komposit SB 1.4  

Tahun 2015 

1 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Komisaris 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah 

telah memenuhi seluruh kriteria, baik dari 

segi komposisi, kriteria dan independensi, 

tugas dan tanggung jawab, efektivitas rapat, 

maupun transparansi. Dewan komisaris 

telah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan sangat baik, sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG. 

2 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

SB 1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega 

Syariah telah memenuhi seluruh kriteria, 

baik dalam hal komposisi, kriteria dan 



 

 

independensi, tugas dan tanggung jawab, 

efektivitas rapat, maupun transparansi. 

Dewan Pengawas Syariah telah 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan sangat baik, sesuai 

dengan prinsip-prinsip GCG 

3 Kelengkapan dan 

Pelaksanaan 

Tugas Komite 

SB 1 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 

dan Komite Remunerasi & Nominasi yang 

sudah sangat memadai. 

4 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Direksi 

B 2 Baik dari segi jumlah, komposisi, 

independensi, transparansi, tugas dan 

tanggung jawab, maupun efektivitas rapat, 

dapat disimpulkan bahwa Direksi telah 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik. 

5 Pelaksanaan 

Prinsip Syariah 

Dalam Kegiatan 

Penghimpunan 

Dana Dan 

Penyaluran Dana 

Serta Pelayanan  

Jasa 

SB 1 Secara umum proses pengembangan produk 

baru maupun produk produk yang di miliki 

oleh Bank Mega Syariah telah sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan telah memperoleh pendapat syariah 

dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana 

tertuang dalam Opini Produk yang di 

berikan oleh DPS kepada Bank. 

6 Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

B 2 Bank telah memiliki kebijakan benturan 

kepentingan yang terdapat dalam Peraturan 

Perusahaan Bank tahun 2014-2016 yang 

mengikat setiap pengurus dan pegawai 

Bank. Benturan kepentingan yang terjadi 

telah diungkapkan dalam risalah rapat 

BOD/BOC. 

7 Penerapan Fungsi 

Kepatuhan Bank 

 

B 2 Melalui Direktur Kepatuhan yang 

membawahkan fungsi kepatuhan telah 

melaksanakan langkah langkah untuk 

meningkatkan pemahaman atas ketentuan 

yang berlaku. Selain itu satuan kerja 

Compliance telah melakukan peningkatan 

Compliance Awareness melalui training 



 

 

kepatuhan, KYC, APU dan PPT. Bank 

telah menyampaikan laporan pokok 

pelaksanaan tugas Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan tepat 

waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

8 Penerapan Fungsi 

Audit 

Intern 

B 2 Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah 

melaksanakan PBI no 1/6/PBI/1999 tentang 

Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern Bank Umum dan menjalankan 

fungsinya dengan baik. 

9 Penerapan Fungsi 

Audit Ekstern 

SB 1 Bank Mega Syariah telah melaksanakan 

penunjukan Akuntan Publik dan KAP 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Akuntan Publik yang ditunjuk 

melaksanakan audit secara efektif dan 

kualitas Akuntan Publik sesuai dengan 

standar profesional yang berlaku. 

10 Batas Maksimum 

Penyaluran Dana 

 

B 2 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan 

penyediaan dana besar pada BMS telah 

dilakukan dengan prudent, secara kebijakan 

tidak lebih longgar dari kebijakan 

pembiayaan normal, dan wajib 

mendapatkan persetujuan Komite 

Pembiayaan sampai tingkat Direksi, serta 

wajib mendapatkan pengesahan Dewan 

Komisaris sebelum akad pembiayaan dapat 

dijalankan. Batas Maksimum Penyaluran 

Dana kepada pihak terkait selalu dijaga 

dengan ketat, jauh dari ambang batas 

BMPD dan belum pernah melanggar 

maupun melampaui BMPD. 

11 Transparansi 

Kondisi 

Keuangan dan 

Non Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan GCG 

dan Pelaporan 

Internal 

B 2 Bank telah melakukan transparasi kondisi 

keuangan dan non keuangan, laporan GCG 

dan pelaporan internal sesuai ketentuan 

yang ditetapkan  

 Nilai Komposit B 1.5  

Tahun 2016 

1 Pelaksanaan tugas B 2 Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan 



 

 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Komisaris 

tanggung jawab Dewan Komisaris Bank 

Mega Syariah yang meliputi jumlah, 

komposisi, independensi, transparansi, 

tugas dan tanggung jawab dan efektivitas 

rapat, dapat disimpulkan bahwa nilai 

peringkat untuk aspek Pelaksanaan Tugas 

& Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG makan 

secara umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan dan dapat diselesaikan dengan 

tindakan normal oleh Manajemen Bank. 

2 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Direksi 

B 2 Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Direksi Bank Mega 

Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, 

independensi, transparansi, tugas dan 

tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat 

disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk 

aspek Pelaksanaan Tugas & Tanggung 

Jawab Dewan Direksi adalah Peringkat 2 

(dua). Manajemen Bank Mega Syariah 

telah melakukan penerapan Good 

Corporate Governance yang secara umum 

baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Direksi yang memadai. Apabila 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip GCG makan secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifikan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh Manajemen Bank. 

3 Kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas 

komite 1 

SB 1 Secara keseluruhan kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas Komite Bank Mega 

Syariah yang meliputi jumlah, komposisi, 

independensi, transparansi, tugas dan 

tanggung jawab dan efektivitas rapat, dapat 

disimpulkan bahwa nilai peringkat untuk 

aspek Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas 



 

 

Komite adalah Peringkat 1 (satu). 

Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 

dan Komite Remunerasi & Nominasi yang 

sangat memadai. Apabila terdapat 

kelemahan dalam penerapan prinsip GCG 

makan secara umum kelemahan tersebut 

tidak signifikan dan dapat segera 

dilakukan perbaikan oleh Manajemen 

Bank. 

4 Pelaksanaan tugas 

dan tanggung 

jawab Dewan 

Pengawas Syariah 

SB 1 Secara keseluruhan kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Pengawas Syariah yang meliputi 

jumlah, komposisi, independensi, 

transparansi, tugas dan tanggung jawab dan 

efektivitas rapat, dapat disimpulkan bahwa 

nilai peringkat untuk aspek Kelengkapan & 

Pelaksanaan Tugas Komite adalah 

Peringkat 1 (satu). Manajemen Bank 

Mega Syariah telah melakukan penerapan 

Good Corporate Governance yang secara 

umum sangat baik. Hal ini tercermin dari 

kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

yang sangat memadai. Apabila terdapat 

kelemahan dalam penerapan prinsip GCG 

maka secara umum kelemahan tersebut 

tidak signifikan dan dapat segera dilakukan 

perbaikan oleh Manajemen Bank. 

5 Pelaksanaan 

Prinsip 

Syariah Dalam 

Kegiatan Besar 

Penghimpunan 

Dana dan 

Penyaluran 

Dana serta 

Pelayanan Jasa 

B 2 Secara keseluruhan pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat 

untuk aspek Pelaksanaan Prinsip Besar 

Syariah Kegiatan Penghimpunan Dana & 

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 

adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 



 

 

dari pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa yang 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka 

secara umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan dan dapat diselesaikan dengan 

tindakan normal oleh Manajemen Bank. 

6 Penanganan 

Benturan 

Kepentingan 

SB 1 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Penanganan Benturan Kepentingan 

adalah peringkat 1 (satu). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum sangat baik. Hal ini 

tercermin dari penanganan benturan 

kepentingan yang sangat memadai. Apabila 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip GCG makan secara 

umum kelemahan tersebut tidak signifikan 

dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

Manajemen Bank. 

7 Penerapan 

Fungsi 

Kepatuhan Bank 

B 2 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari penerapan fungsi kepatuhan yang 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan dan dapat diselesaikan dengan 

tindakan normal oleh Manajemen Bank. 

8 Penerapan 

Fungsi Audit 

Intern 

B 2 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Penerapan Fungsi Audit Intern 

adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari penerapan audit intern yang memadai. 

Apabila terdapat kelemahan dalam 

penerapan GCG maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifikan dan 



 

 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh Manajemen Bank. 

9 Penerapan fungsi 

audit ekstern 

SB 1 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

adalah Peringkat 1 (satu). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum sangat baik. Hal ini 

tercermin dari penerapan fungsi audit 

ekstern yang sangat memadai. Apabila 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip GCG maka secara umum 

kelemahan tersebut tidak signifikan dan 

dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

Manajemen Bank. 

10 Batas maksimum 

penyaluran dana 

B 2 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Batas Maksimum Penyaluran Dana 

adalah Peringkat 2 (dua). Manajemen 

Bank Mega Syariah telah melakukan 

penerapan Good Corporate Governance 

yang secara umum baik. Hal ini tercermin 

dari batas maksimum penyaluran dana yang 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan dan dapat segera dilakukan 

perbaikan oleh Manajemen Bank. 

11 Transparansi 

Kondisi 

Keuangan dan 

Non Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan 

Good Corporate 

Governance 

dan Pelaporan 

Internal 

B 2 Secara keseluruhan nilai peringkat untuk 

aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan 

Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good 

Corporate Governance dan Pelaporan 

Internal adalah Peringkat 2 (dua). 

Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari transparansi kondisi 

keuangan dan non keuangan, 

laporan pelaksanaan good corporate 

governance dan pelaporan internal yang 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang 

signifikan dan dapat segera dilakukan 



 

 

perbaikan oleh Manajemen Bank. 

 Nilai Komposit B 1.6  

Tahun 2017 

1 Pelaksanaan 

tugas dan 

tanggung jawab 

Dewan 

Komisaris 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris yang memadai. Apabila 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip GCG maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh Manajemen Bank. 

2 Pelaksanaan 

tugas dan 

tanggung jawab 

Direksi 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Direksi yang memadai. 

Apabila terdapat kelemahan dalam 

penerapan prinsip GCG maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh Manajemen Bank. 

3 Kelengkapan 

dan pelaksanaan 

tugas komite 

SB 1 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari kelengkapan 

dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko 

dan Komite Remunerasi & Nominasi yang 

sangat memadai. Apabila terdapat 

kelemahan dalam penerapan prinsip GCG 

maka secara umum kelemahan tersebut 

tidak signifkan dan dapat segera dilakukan 

perbaikan oleh Manajemen Bank. 

4 Pelaksanaan 

tugas dan 

tanggung jawab 

Dewan 

Pengawas 

Syariah 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Direksi yang memadai. Apabila 



 

 

terdapat kelemahan dalam penerapan 

prinsip GCG maka secara umum 

kelemahan tersebut kurang signifkan dan 

dapat diselesaikan dengan tindakan normal 

oleh Manajemen Bank. 

5 Pelaksanaan 

Prinsip 

Syariah Dalam 

Kegiatan 

Penghimpunan 

Dana dan 

Penyaluran 

Dana Serta 

Pelayanan 

Jasa 

 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. 

Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifkan 

dan dapat diselesaikan dengan tindakan 

normal oleh Manajemen Bank. 

6 Penanganan 

benturan 

kepentingan 

SB 1 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakuka penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari penanganan 

benturan kepentingan yang sangat 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG 

maka secara umum kelemahan tersebut 

tidak signifkan dan dapat segera dilakukan 

perbaikan oleh Manajemen Bank. 

7 Penerapan 

fungsi 

kepatuhan Bank 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana sert pelayanan jasa 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifkan 

dan dapat diselesaikan dengan tindakan 

normal oleh Manajemen Bank. 

8 Penerapan 

fungsi audit 

intern 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 



 

 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifkan 

dan dapat diselesaikan dengan tindakan 

normal oleh Manajemen Bank. 

9 Penerapan 

fungsi audit 

ekstern 

SB 1 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum sangat 

baik. Hal ini tercermin dari penanganan 

benturan kepentingan yang sangat 

memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut tidak signifkan 

dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh 

Manajemen Bank. 

10 Batas 

maksimum 

penyaluran dana 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifkan 

dan dapat diselesaikan dengan tindakan 

normal oleh Manajemen Bank. 

11 Transparansi 

Kondisi 

Keuangan 

dan Non 

Keuangan, 

Laporan 

Pelaksanaan 

Good 

Corporate 

Governance 

dan Pelaporan 

Internal 

B 2 Manajemen Bank Mega Syariah telah 

melakukan penerapan Good Corporate 

Governance yang secara umum baik. Hal 

ini tercermin dari pelaksanaan prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

yang memadai. Apabila terdapat kelemahan 

dalam penerapan prinsip GCG maka secara 

umum kelemahan tersebut kurang signifkan 

dan dapat diselesaikan dengan tindakan 

normal oleh Manajemen Bank. 

 Nilai Komposit B 1.7  

Sumber: Data Sekunder Diolah 2019 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tata kelola perbankan (Good 

Corporate Governance/GCG) Bank Mega Syariah tahun 2013 mendapat nilai 



 

 

komposit sebesar 1.7 dengan predikat baik, tahun 2014 mendapat nilai 

komposit sebesar 1.4 dengan predikat sangat baik, tahun 2015 mendapat nilai 

komposit sebesar 1.5 dengan predikat baik, tahun 2016 mendapat nilai 

komposit sebesar 1.6 dengan predikat baik, dan tahun 2017 mendapat nilai 

komposit sebesar 1.7 dengan predikat baik. 

Berikut index penilaian terhadap GCG Bank Mandiri Syariah dan Bank 

Mega Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.5 

Index Good Corporate Governance 

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah 

Periode 2013-2017 

 

Tahun 
Bank 

Bank Mandiri Syariah Bank Mega Syariah 

2013 Patuh - 

2014 Sangat Patuh - 

2015 Sangat Patuh - 

2016 Sangat Patuh - 

2017 Sangat Patuh - 

      Sumber: Data Diolah 2019 

Tabel di atas tidak menampilkan data mengenai index GCG Bank Mega 

Syariah, sebab pada annual report Bank Mega Syariah tidak menunjukkan 

adanya index GCG yang dapat disajikan pada penelitian ini. 

Data tata kelola perbankan (Good Corporate Governance/GCG) diatas 

diambil dari Annual Report Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah 

periode 2013-2017, serta laporan pelaksanaan Good Corporate Governance 

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017. 



 

 

C. Data Kemampuan Memperoleh Laba (Earnings) Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

Kemampuan Memperoleh Laba (Earnings/Rentabilitas) pada penelitian 

ini dihitung dengan menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA). 

Return On Asset (ROA) disebut juga rasio laba bersih sebelum pajak terhadap 

total aktiva yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam 

memperoleh laba. 

Berikut data ROA Bank Mandiri Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.6 

Rasio ROA Bank Mandiri Syariah  

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun ROA 

2013 1.52 

2014 -0.03 

2015 0.56 

2016 0.59 

2017 0.59 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, Bank 

Mandiri Syariah tergolong cukup dalam menghasilkan laba. Akan tetapi pada 

satu periode yaitu tahun 2014, Bank Mandiri Syariah bukan mendapat laba 

melainkan mendapat rugi. 

Berikut data ROA Bank Mega Syariah periode 2013-2017: 

  



 

 

Tabel 3.7 

Rasio ROA Bank Mega Syariah  

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun ROA 

2013 2.33 

2014 0.29 

2015 0.30 

2016 2.63 

2017 1.56 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, Bank 

Mega Syariah memiliki nilai ROA yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai ROA per tahun yang naik turun. 

Data rasio diatas diambil dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017 yang sudah di audit, sehingga 

tingkat ke akuratannya bisa dipertanggung jawabkan. 

D. Data Tingkat Kecukupan Modal (Capital) Bank Mandiri Syariah dan 

Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

Tingkat Kecukupan Modal (Capital) pada penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital 

Adequacy Ratio (CAR) disebut juga rasio modal terhadap total aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR) yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bayar untuk jangka panjang. 

Berikut data rasio CAR Bank Mandiri Syariah periode 2013-2017: 

  



 

 

Tabel 3.8 

Rasio CAR Bank Mandiri Syariah 

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun CAR 

2013 14.10 

2014 14.12 

2015 12.85 

2016 14.01 

2017 15.89 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, Bank 

Mandiri Syariah memiliki nilai CAR yang sangat memuaskan, meskipun ada 

satu periode dimana nilai CAR mengalami penurunan, akan tetapi penurunan 

tersebut tidak melampaui batas terbaik nilai CAR. 

Berikut data rasio CAR Bank Mega Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 3.9 

Komponen Modal Bank Mega Syariah 

Periode 2013-2017 

(dalam %) 

 

Tahun CAR 

2013 12.99 

2014 19.26 

2015 18.74 

2016 23.53 

2017 22.19 

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah 



 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017, Bank 

Mega Syariah memiliki nilai CAR yang sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat 

dari nilai CAR per periode yang selalu berada di atas batas aman nilai CAR. 

Data rasio diatas diambil dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017 yang sudah di audit, sehingga 

tingkat ke akuratannya sudah tidak diragukan lagi. 

Berdasarkan paparan data di atas, maka rekapitulasi keseluruhan data dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10 

Rekapitulasi Data Kinerja Keuangan  

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah  

Periode 2013-2017 

 

Faktor 

RGEC 
Rasio Tahun 

Bank 

Bank Mandiri 

Syariah 

Bank Mega 

Syariah 

Risk Profile 

       
Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)

Total Pembiayaan
x 100% 

 

2013 4.31% 2.98% 

2014 6.83% 3.89% 

2015 6.06% 4.26% 

2016 4.92% 3.30% 

2017 4.53% 2.95% 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

GCG   Nilai Komposit GCG 

2013 B B 

2014 B SB 

2015 B B 

2016 SB B 

2017 SB B 

Earnings 
     

Laba Bersih Sebelum Pajak

Total Aktiva
 x 100% 

 

2013 1.52% 2.33% 

2014 -0.03% 0.29% 

2015 0.56% 0.30% 

2016 0.59% 2.63% 



 

 

2017 0.59% 1.56% 

Capital 
      

Total Modal

ATMR
 x 100% 

 

2013 14.10% 12.99% 

2014 14.12% 19.26% 

2015 12.85% 18.74% 

2016 14.01% 23.53% 

2017 15.89% 22.19% 

Sumber: Data Diolah 2019 

  



 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

(GCG), EARNINGS, DAN CAPITAL BANK MANDIRI SYARIAH DAN 

BANK MEGA SYARIAH 

 

Data pergerakan risiko RGEC Bank Mandiri Syariah periode 2013-2017 dan 

Bank Mega Syariah periode 2013-2017 secara umum ditampilkan pada tabel dan 

grafik berikut: 

Tabel 4.1 

Risiko-Risiko RGEC Bank Mandiri Syariah  

Periode 2013-2017 

Tahun 

Risiko RGEC 

Risk Profile 

(NPF  (%)) 
GCG 

Earnings 

(ROA (%)) 

Capital 

(CAR (%)) 

2013 4.31 B 1.52 14.10 

2014 6.83 B -0.03 14.12 

2015 6.06 B 0.56 12.85 

2016 4.92 SB 0.59 14.01 

2017 4.53 SB 0.59 15.89 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013-2017 yang telah diolah 

Tabel 4.2 

Risiko-Risiko RGEC Bank Mega Syariah  

Periode 2013-2017 

Tahun 

Risiko RGEC 

Risk Profile 

(NPF  (%)) 
GCG 

Earnings 

(ROA (%)) 

Capital 

(CAR (%)) 

2013 2.98 B 2.33 12.99 

2014 3.89 SB 0.29 19.26 

2015 4.26 B 0.30 18.74 

2016 3.30 B 2.63 23.53 

2017 2.95 B 1.56 22.19 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2013-2017 yang telah diolah 



 

 

A. Analisis Perbandingan Profil Risiko (Risk Profile) dihitung dengan Rasio 

Non Performing Financing (NPF) Bank Mandiri Syariah dengan Bank 

Mega Syariah Periode 2013-2017 

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap 

risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional 

Bank yang dilakukan terhadap beberapa risiko. Pada penelitian ini 

menggunakan risiko likuiditas dimana rasio keuangan yang digunakan untuk 

menghitung nilai profil risiko (Risk Profile) yaitu rasio Non Performing 

Financing (NPF ). Semakin tinggi nilai NPF , maka semakin besar pembiayaan 

macet perbankan (semakin jelek kualitas Bank tersebut). NPF  yang semakin 

tinggi menunjukkan bahwa Bank tidak mampu mencari debitur yang 

berkualitas.  

Berikut perbandingan profil risiko (Risk Profile) Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah periode 2013-2017: 

Tabel 4.3 

Perbandingan Risk Profile  

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah 

(dalam %) 

Tahun 
Bank 

Bank Mandiri Syariah Kriteria Bank Mega Syariah Kriteria 

2013 4.31 S 2.98 S 

2014 6.83 CS 3.89 S 

2015 6.06 CS 4.26 S 

2016 4.92 S 3.30 S 

2017 4.53 S 2.95 S 

Rata-rata 26.65/ = 5.33 CS 17.38/5 = 3.47 S 

Sumber: Data Diolah 2019 



 

 

Tabel di atas menunjukkan nilai dari Risk Profile Bank Mandiri Syariah 

dan Bank Mega Syariah selama periode 2013-2017. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2013 menunjukkan nilai Risk Profile 

meningkat dari 2.82% pada tahun 2012 menjadi 4.31% pada tahun 2013. 

Meningkatnya nilai Risk Profile pada tahun 2013 ini berdampak pada 

penurunan laba (Earnings), penurunan modal (Capital), dan penurunan kualitas 

tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. Earnings turun karena 

peningkatan total asset Bank Mandiri Syariah yang sangat pesat melebihi 

peningkatan laba sebelum pajak Bank Mandiri Syariah. Ketika laba turun 

secara otomatis modal juga ikut turun, tetapi tidak berlaku pada periode ini, 

karena pada tahun 2013 modal (Capital) Bank Mandiri Syariah naik. Naik nya 

modal Bank Mandiri Syariah ini karena adanya penambahan modal inti. Nilai 

Risk Profile yang mengalami kenaikan ini berdampak pada penilaian terhadap 

Good Corporate Governance, dimana kinerja GCG kurang professional dalam 

menganalisa nasabah, sehingga risiko pembiayaan bermasalah naik. Meskipun 

mengalami kerugian, akan tetapi Bank Mandiri Syariah masih berada pada 

batas aman nilai Risk Profile, sehingga masih tergolong Bank Syariah yang 

sehat.  

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai Risk 

Profile meningkat dari 2.67% pada tahun 2012 menjadi 2.98% pada tahun 

2013. Naik nya nilai Risk Profile tahun 2013 ini berdampak pada penurunan 

laba (Earnings), penurunan modal (Capital), dan penurunan kualitas tata kelola 

perbankan (GCG) Bank Mega Syariah. Earnings turun karena risiko 



 

 

pembiayaan yang tinggi mengakibatkan biaya cadangan aktiva produktif 

meningkat dan mengakibatkan laba menurun. Ketika laba turun secara otomatis 

modal (Capital) juga ikut turun. Nilai Risk Profile yang mengalami kenaikan 

ini berdampak pada penilaian terhadap Good Corporate Governance, dimana 

kinerja GCG kurang professional dalam menganalisa nasabah, sehingga 

mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah naik. Meski mengalami 

penurunan kualitas pembiayaan, akan tetapi Risk Profile Bank Mega Syariah 

masih berada di bawah 5%, sehingga Bank Mega Syariah masih tergolong 

Bank Syariah dengan kriteria sehat.  

Periode 2013 ini, Risk Profile Bank Mega Syariah lebih unggul 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai Risk 

Profile Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2014 menunjukkan nilai Risk Profile 

mencapai  6.83%, meningkat dari tahun sebelum nya yaitu 4.31% pada tahun 

2013. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan Bank Mandiri Syariah 

mengalami pemburukan. Meningkatnya nilai Risk Profile  pada tahun 2014 ini 

berdampak pada penurunan laba (Earnings), kenaikan modal (Capital), dan 

penurunan kualitas tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. 

Earnings turun karena  pencapaian laba bersih turun signifkan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Ketika laba turun secara otomatis modal juga ikut 

turun, tetapi tidak berlaku pada periode ini, karena pada tahun 2014 modal 

(Capital) Bank Mandiri Syariah naik. Naik nya modal Bank Mandiri Syariah 



 

 

ini karena adanya penambahan modal inti. Nilai Risk Profile  yang mengalami 

kenaikan ini berdampak pada penilaian terhadap Good Corporate Governance, 

dimana kinerja GCG kurang professional dalam menganalisa nasabah, 

sehingga pembiayaan bermasalah (Risk Profile ) naik. Meski demikian, Bank 

Mandiri Syariah telah melakukan pembentukan cadangan kerugian nilai 

produktif. Karena mengalami pemburukan, maka  periode 2014 Bank Mandiri 

Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria cukup sehat.  

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan rasio 

pembiayaan bermasalah (Risk Profile ) meningkat dari 2.98% pada tahun 2013 

menjadi 3.98% pada tahun 2014. Peningkatan Risk Profile  tersebut dipicu 

terkendalanya nasabah pembiayaan dalam pembayaran cicilan. Kendala 

tersebut disebabkan sulitnya nasabah pembiayaan menjual produk ke 

masyarakat karena masyarakat juga membatasi konsumsi mereka. 

Meningkatnya nilai Risk Profile  pada tahun 2014  ini berdampak pada 

penurunan laba (Earnings), kenaikan modal (Capital), dan penurunan kualitas 

tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. Earnings turun karena 

risiko pembiayaan yang tinggi mengakibatkan biaya cadangan aktiva produktif 

meningkat dan mengakibatkan laba menurun. Ketika laba turun secara otomatis 

modal juga ikut turun, tetapi tidak berlaku pada periode ini, karena pada tahun 

2014 modal (Capital) Bank Mega Syariah naik. Naik nya modal Bank Mega 

Syariah ini karena adanya perpindahan dana haji dari bank konvensional ke 

bank syariah. Nilai Risk Profile  yang mengalami kenaikan ini berdampak pada 

penilaian terhadap Good Corporate Governance, dimana kinerja GCG kurang 



 

 

professional dalam menganalisa nasabah, sehingga pembiayaan bermasalah 

(Risk Profile ) naik, akan tetapi nilai GCG pada periode ini memiliki predikat 

sangat baik. Hal ini dikarenakan modal yang dihasilkan oleh kinerja struktur 

GCG meningkat dari tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan, akan 

tetapi nilai Risk Profile  Bank Mega Syariah masih berada di bawah 5%, 

sehingga masih tergolong Bank Syariah dengan kriteria sehat.  

Periode 2014 ini, Risk Profile Bank Mega Syariah lebih unggul 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai Risk 

Profile  Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile  Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2015 menunjukkan nilai Risk Profile 

mencapai 6.06%, turun dibandingkan Risk Profile  tahun 2014 yang mencapai 

6.83%. Hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Mandiri Syariah 

mengalami pembaikan. Turunnya nilai Risk Profile  Bank Mandiri Syariah 

berdampak pada naik nya laba (Earnings), turun nya modal (Capital), dan 

membaiknya kualitas tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. 

Naik nya nilai Earnings karena risiko pembiayaan menurun dan 

mengakibatkan laba meningkat. Ketika laba naik sudah otomatis modal 

(Capital) juga ikut naik, tetapi pada periode ini terjadi penurunan modal 

(Capital). Penurunan modal ini disebab kan karena Bank telah menerapkan 

perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang 

memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Turunnya nilai 

Risk Profile  berdampak pada membaiknya kualitas tata kelola perbankan 



 

 

(GCG), dimana kinerja GCG menjadi lebih professional dalam menganalisa 

nasabah pembiayaan. Meski mengalami pembaikan, akan tetapi nilai Risk 

Profile  masih berada di luar batas aman nilai Risk Profile , sehingga pada 

periode ini Bank Mandiri Syariah masih tergolong Bank Syariah dengan 

kriteria cukup sehat.  

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai Risk 

Profile meningkat dari 3,89% pada tahun 2014 menjadi 4.26% pada tahun 

2015. Kenaikan Risk Profile disebabkan oleh terkendalanya nasabah 

pembiayaan dalam pembayaran angsuran karena kemampuan ekonomi 

masyarakat yang menurun. Meningkatnya nilai Risk Profile  pada tahun 2015  

ini berdampak pada peningkatan laba (Earnings), penurunan modal (Capital), 

dan penurunan kualitas tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. 

Earnings meningkat karena pengaruh naik nya modal dengan adanya 

perpindahan dana haji pada tahun sebelum nya. Turun nya modal pada periode 

ini karena nilai risiko pembiayaan yang naik sehingga berdampak pada 

penurunan modal. Nilai Risk Profile  yang mengalami kenaikan ini berdampak 

pada penilaian terhadap Good Corporate Governance, dimana kinerja GCG 

kurang professional dalam menganalisa nasabah, sehingga pembiayaan 

bermasalah (Risk Profile ) naik, akan tetapi nilai GCG pada periode ini 

memiliki predikat sangat baik. Hal ini dikarenakan modal yang dihasilkan oleh 

kinerja struktur GCG meningkat dari tahun sebelumnya. Meski demikian, nilai 

Risk Profile  masih berada dibawah 5%, sehingga Bank Mega Syariah 

tergolong Bank Syariah dengan kriteria sehat.  



 

 

Periode 2015 ini, Risk Profile Bank Mega Syariah lebih unggul 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai Risk 

Profile  Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile  Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2016 menunjukkan nilai Risk Profile 

mencapai 4.92%, turun dibandingkan Risk Profile  tahun 2015 yang mencapai 

6.06%. Hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Mandiri Syariah 

semakin membaik. Semakin membaiknya kualitas pembiayaan, maka pada 

periode 2016 ini Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria 

sehat. Turunnya nilai Risk Profile  Bank Mandiri Syariah berdampak pada naik 

nya laba (Earnings), naik nya modal (Capital), dan membaiknya kualitas tata 

kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. Naik nya nilai Earnings 

karena risiko pembiayaan menurun dan mengakibatkan laba meningkat. Ketika 

laba naik sudah otomatis modal (Capital) juga ikut naik. Kenaikan modal ini 

disebabkan karena risiko pembiayaan menurun, sehingga berdampak pada 

penambahan total laba dan berpengaruh pada peningkatan modal. Turunnya 

nilai Risk Profile  berdampak pada membaiknya kualitas tata kelola perbankan 

(GCG), dimana kinerja GCG menjadi lebih professional dalam menganalisa 

nasabah pembiayaan. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai Risk 

Profile menurun dari 4.26% pada tahun 2015 menjadi 3.30% pada tahun 2016. 

Penurunan nilai Risk Profile  ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan 

membaik dibanding tahun sebelumnya. Semakin membaiknya kualitas 



 

 

pembiayaan, maka pada periode 2016 ini Bank Mega Syariah tergolong Bank 

Syariah dengan kriteria sehat. Turunnya nilai Risk Profile  Bank Mega Syariah 

berdampak pada naik nya laba (Earnings), naik nya modal (Capital), dan 

membaiknya kualitas tata kelola perbankan (GCG) Bank Mega Syariah. Naik 

nya nilai Earnings karena risiko pembiayaan menurun dan mengakibatkan laba 

meningkat. Ketika laba naik sudah otomatis modal (Capital) juga ikut naik. 

Kenaikan modal ini disebabkan karena risiko pembiayaan menurun yang 

mengakibatkan penambahan total laba dan meningkatkan modal. Turunnya 

nilai Risk Profile  berdampak pada membaiknya kualitas tata kelola perbankan 

(GCG), dimana kinerja GCG menjadi lebih professional dalam menganalisa 

nasabah pembiayaan. 

Periode 2016 ini, Risk Profile Bank Mega Syariah lebih unggul 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai Risk 

Profile  Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile  Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2017 menunjukkan nilai Risk Profile 

mencapai 4.53%, turun dibandingkan Risk Profile  tahun 2016 yaitu 4.92%. 

Hal ini menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Mandiri Syariah semakin 

membaik lagi. Membaiknya kualitas permbiayaan , maka pada periode tahun 

2017, Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah yang sehat. Turunnya 

nilai Risk Profile  Bank Mandiri Syariah berdampak pada tetap nya laba 

(Earnings), naik nya modal (Capital), dan membaiknya kualitas tata kelola 

perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah. Tetap nya nilai Earnings karena 



 

 

adanya penekanan terhadap kinerja laba, namun tetap mendukung 

pertumbuhan modal. Kenaikan modal ini disebabkan karena Bank 

mendapatkan tambahan setoran modal dari Bank Mandiri sebesar Rp500 

miliar. Di sisi lain, Bank Mandiri Syariah dalam  melakukan penyaluran 

pembiayaan fokus kepada nasabah-nasabah Korporasi dengan ATMR yang 

rendah dan  Bank Mandiri Syariah juga melakukan rating terhadap beberapa 

nasabah Korporasi existing. Turunnya nilai Risk Profile  berdampak pada 

membaiknya kualitas tata kelola perbankan (GCG), dimana kinerja GCG 

menjadi lebih professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai Risk 

Profile menurun dari 3.30% pada tahun 2016 menjadi 2.95% pada tahun 2017. 

Menurunnya nilai Risk Profile  menandakan bahwa kualitas pembiayaan Bank 

Mega Syariah semakin membaik. Turunnya nilai Risk Profile  Bank Mega 

Syariah tidak berpengaruh signifikan pada turun nya laba (Earnings), turun nya 

modal (Capital), dan tetap nya kualitas tata kelola perbankan (GCG) Bank 

Mega Syariah. Nilai Earnings Bank Mega Syariah turun karena biaya 

cadangan aktiva produktif meningkat dan mengakibatkan laba menurun. 

Kemudian modal turun dikarenakan adanya pembenahan internal dan 

penguatan infrastruktur yang sedikit banyak turut mengurangi modal. 

Turunnya nilai Risk Profile  berdampak pada membaiknya kualitas tata kelola 

perbankan (GCG), dimana kinerja GCG menjadi lebih professional dalam 

menganalisa nasabah pembiayaan.Membaiknya kualitas pembiayaan, maka 



 

 

pada periode 2017 Bank Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria 

sehat. 

Periode 2017 ini, Risk Profile Bank Mega Syariah lebih unggul 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai Risk 

Profile  Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile  Bank 

Mandiri Syariah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

Risk Profile Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan Risk 

Profile Bank Mandiri Syariah. Hal ini dapat dilihat dari  rata-rata Risk Profile 

Bank Mega Syariah yang nilainya lebih kecil dibandingkan nilai Risk Profile 

Bank Mandiri Syariah. 

B. Analisis Perbandingan Tata Kelola Perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah 

Periode 2013-2017 

Tata kelola perbankan (Good Corporate Governance/GCG) merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen bank. Penilaian faktor GCG merupakan 

penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip 

GCG. Peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG 

bank yang lebih baik.  

Berikut perbandingan tata kelola perbankan (Good Corporate 

Governance/GCG) Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah: 

  



 

 

Tabel 4.4 

Perbandingan Tata Kelola Perbankan (Good Corporate Governance) 

Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah 

(dalam nilai komposit) 

Tahun 
Bank 

Bank Mandiri Syariah Kriteria Bank Mega Syariah Kriteria 

2013 1.8 B 1.7 B 

2014 2 (Semester 1 & 2) B 1.4 SB 

2015 1.5 (Semester 1 & 2) B 1.5 B 

2016 1 (Semester 1 & 2) SB 1.6 B 

2017 1 (Semester 1 & 2) SB 1.7 B 

Rata-rata 7.3/5 = 1.46 SB 7.9/5 = 1.58 B 

Sumber: Data Diolah 2019 

Tabel di atas menunjukkan nilai sekaligus kriteria tata kelola perbankan 

(Good Corporate Governance) Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah 

selama periode 2013-2017. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2013 menunjukkan nilai tata kelola 

perbankan (GCG) sebesar 1.8 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan meningkatnya nilai Risk Profile, menurunnya Earnings, dan 

meningkatnya Capital. Risk Profile meningkat karena kinerja GCG kurang 

professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan sehingga mengakibatkan 

nilai Risk Profile menjadi meningkat dari tahun sebelumnya. Menurunnya nilai 

Earnings karena kinerja GCG terhadap Risk Profile kurang professional, 

sehingga mengakibatkan laba turun dan risiko pembiayaan meningkat. 

Meningkatnya nilai Capital menunjukkan kinerja GCG yang cukup 

professional dalam memenuhi tingkat kecukupan modal Bank Syariah dengan 

adanya penambahan modal inti. 



 

 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai GCG 

sebesar 1.7 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan dengan meningkatnya 

Risk Profile, menurunnya Earnings, dan menurunnya Capital. Meningkatnya 

nilai Risk Profile dikarenakan kurang professional nya kinerja GCG dalam 

menganalisa nasabah pembiayaan, sehingga risiko pembiayaan bermasalah 

meningkat dari tahun sebelumnya. Menurunnya nilai Earnings dikarenakan 

kinerja GCG yang kurang professional dan berdampak pada meningkatnya 

risiko pembiayaan sehingga laba perbankan menurun. Menurunnya Capital 

dikarenakan kinerja GCG yang kurang professional yang berdampak pada 

menurunnya laba, sehingga modal perbankan juga ikut turun. 

Periode tahun 2013, tata kelola perbankan (GCG) Bank Mega Syariah 

lebih unggul dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari 

nilai GCG Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai GCG Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2014, menunjukkan nilai tata kelola 

perbankan (GCG) sebesar 2 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan dengan 

meningkatnya Risk Profile, menurunnya Earnings, dan meningkatnya Capital. 

Meningkatnya Risk Profile berkaitan dengan kinerja GCG yang kurang 

professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan, sehingga mengakibatkan 

risiko pembiayaan bermasalah meningkat. Menurunnya nilai Earnings 

berkaitan dengan kinerja GCG yang kurang professional sehingga 

mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah meningkat dan laba menurun. 

Meningkatnya nilai modal (Capital) berkaitan dengan kinerja GCG yang baik, 



 

 

sehingga penambahan modal pada tahun sebelum nya tetap mendukung 

pertumbuhan modal pada periode ini. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tata 

kelola perbankan (GCG) sebesar 1.4 dengan kriteria sangat baik. Nilai GCG 

berkaitan dengan meningkatnya Risk Profile, menurunnya Earnings, dan naik 

nya Capital. Meningkatnya Risk Profile berkaitan dengan kinerja GCG yang 

kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan, sehingga 

mengakibatkan risiko pembiayaan bermasalah meningkat. Menurunnya 

Earnings berkaitan dengan kinerja GCG yang kurang professional sehingga 

risiko pembiayaan bermasalah meningkat dan laba menurun. Naik nya modal 

(Capital) pada periode ini berkaitan dengan kinerja GCG yang mampu 

membawa dana haji berpindah dari Bank Konvensional ke Bank Syariah. 

Periode tahun 2014, tata kelola perbankan (GCG) Bank Mega Syariah 

lebih unggul dibandingkan dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari 

nilai GCG Bank Mega Syariah lebih kecil dibandingkan nilai GCG Bank 

Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2015 menunjukkan nilai tata kelola 

perbankan (GCG) sebesar 1.5 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan menurunnya Risk Profile, naik nya Earnings, dan menurunnya Capital. 

Menurunnya Risk Profile berkaitan dengan kinerja GCG yang lebih baik 

dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga risiko pembiayaan bermasalah 

menurun. Naik nya Earnings berkaitan dengan kinerja GCG yang lebih baik 

sehingga risiko pembiayaan bermasalah menurun dan laba meningkat. 



 

 

Menurunnya Capital berkaitan dengan kinerja GCG yang kurang professional 

dalam penetapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang 

memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tata 

kelola perbankan (GCG) sebesar 1.5 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan meningkatnya Risk Profile, meningkatnya Earnings, dan menurunnya 

Capital. Meningkatnya Risk Profile berkaitan dengan kinerja GCG yang 

kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan, sehingga risiko 

pembiayaan bermasalah meningkat. Meningkatnya Earnings berkaitan dengan 

kinerja GCG yang baik, yang mana pada tahun sebelumnya mampu membawa 

dana haji berpindah dari bank konvensional ke bank syariah, sehingga 

berdampak pada perolehan laba yang tinggi pada periode ini. Menurunnya 

Capital berkaitan dengan kinerja GCG yang kurang professional dalam 

mengelola risiko pembiayaan bermasalah. 

Periode tahun 2015, tata kelola perbankan (GCG) Bank Mega Syariah 

sama dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini terlihat dari nilai GCG Bank Mega 

Syariah sama dengan nilai GCG Bank Mandiri Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2016 menunjukkan nilai tata kelola 

perbankan (GCG) sebesar 1 dengan kriteria sangat baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan menurunnya Risk Profile, meningkatnya Earnings, dan meningkatnya 

Capital. Baik nya nilai ketiga risiko tersebut berkaitan dengan kinerja GCG 

yang sangat baik sehingga risiko pembiayaan bermasalah menurun. 



 

 

Menurunnya risiko pembiayaan berdampak pada laba meningkat dan modal 

bertambah. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tata 

kelola perbankan (GCG) sebesar 1.6 dengan kriteria baik. Nilai GCG periode 

ini berkaitan dengan menurunnya Risk Profile, meningkatnya Earnings, dan 

meningkatnya Capital. Baik nya nilai ketiga risiko tersebut berkaitan dengan 

kinerja GCG yang baik sehingga risiko pembiayaan bermasalah menurun. 

Menurunnya risiko pembiayaan berdampak pada laba meningkat dan modal 

bertambah. 

Periode tahun 2016, tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah 

lebih baik dibandingkan Bank Mega Syariah. Hal ini terlihat dari nilai GCG 

Bank Mandiri Syariah lebih kecil dibandingkan GCG Bank Mega Syariah. 

Bank Mandiri Syariah pada tahun 2017 menunjukkan nilai tata kelola 

perbankan (GCG) sebesar 1 dengan kriteria sangat baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan menurunnya Risk Profile, tetap nya laba, dan meningkatnya modal. 

Menurunnya Risk Profile berkaitan dengan kinerja GCG yang professional, 

sehingga risiko pembiayaan bermasalah menurun. Tetapnya laba berkaitan 

dengan kinerja GCG yang menekan kinerja laba. Meskipun ada penekanan 

terhadap laba, tetapi kinerja GCG masih mampu mendukung pertumbuhan 

modal Bank. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tata 

kelola perbankan (GCG) sebesar 1.7 dengan kriteria baik. Nilai GCG berkaitan 

dengan menurunnya Risk Profile, menurunnya laba, dan menurunnya modal. 



 

 

Menurunnya Risk Profile menunjukkan kinerja GCG yang professional, 

sehingga risiko pembiayaan bermasalah Bank menurun. Menurunnya laba 

dikarenakan adanya biaya cadangan aktiva profuktif yang meningkat dan 

mengakibatkan laba menurun. Menurunnya kualitas GCG tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penurunan modal (Capital), sebab modal turun dikarenakan 

adanya pembenahan internal dan penguatan infrastruktur yang sedikit banyak 

turut mengurangi modal. 

Periode tahun 2017, tata kelola perbankan (GCG) Bank Mandiri Syariah 

lebih baik dibandingkan Bank Mega Syariah. Hal ini terlihat dari nilai GCG 

Bank Mandiri Syariah lebih kecil dibandingkan GCG Bank Mega Syariah. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai index GCG, yang mana 

hanya Bank Mandiri Syariah saja yang memiliki nilai index GCG sedangkan 

Bank Mega Syariah tidak ada data yang menampilkan mengenai nilai index 

GCG Bank mega Syariah. Data Index GCG menyajikan nilai index GCG Bank 

Mandiri Syariah rata-rata sangat patuh. Dalam hal ini, berarti Bank Mandiri 

Syariah telah menjalankan prinsip kepatuhan syariah dengan baik sesuai 

syari’at islam. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

Good Corporate Governance Bank Mandiri Syariah lebih baik dibandingkan 

dengan Good Corporate Governance Bank Mega Syariah. Hal ini dapat 

dilihat dari  rata-rata GCG Bank Mandiri Syariah yang nilainya lebih kecil 

dibandingkan rata-rata GCG Bank Mega Syariah. 

  



 

 

C. Analisis Perbandingan Kemampuan Menghasilkan Laba (Earnings) 

dihitung dengan Rasio Return On Asset (ROA) Bank Mandiri Syariah 

dengan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

Penilaian terhadap faktor Earnings digunakan untuk mengukur 

kompetensi bank dalam meningkatkan pendapatannya dalam periode yang 

telah ditentukan. Kegunaan pengukuran ini juga untuk dapat mengukur prestasi 

bank dalam efisiensi usaha dan profitabilitas yang telah dicapai. Pada 

penelitian ini rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung nilai Earnings 

yaitu rasio Return On Asset (ROA).  

Berikut perbandingan Earnings Bank Mandiri Syariah dengan Bank 

Mega Syariah: 

Tabel 4.5 

Perbandingan Earnings 

Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah 

(dalam %) 

Tahun 
Bank 

Bank Mandiri Syariah Kriteria Bank Mega Syariah Kriteria 

2013 1.52 SS 2.33 SS 

2014 -0.03 TS 0.29 KS 

2015 0.56 CS 0.30 KS 

2016 0.59 CS 2.63 SS 

2017 0.59 CS 1.56 SS 

Rata-rata 3.23/5 = 0.65 CS 7.11/5 = 1.42 S 

Sumber: Data Diolah 2019 

Tabel di atas menunjukkan nilai kemampuan menghasilkan laba 

(Earnings) Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah periode 2013-

2017. 



 

 

Bank Mandiri Syariah tahun 2013 menunjukkan nilai Earnings 

mengalami penurunan dari 2.25% pada tahun 2012 menjadi 1.52% pada tahun 

2013. Nilai Earnings yang turun dipengaruhi oleh Risk Profile yang meningkat, 

yaitu risiko pembiayaan bermasalah tinggi yang berdampak pada penurunan 

laba. Kualitas GCG juga memengaruhi turunnya laba, dimana kinerja GCG 

Bank yang kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan meningkat yang kemudian mengakibatkan 

laba menurun. Laba yang turun pada periode ini tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap modal, sebab pada periode ini modal meningkat dari tahun 

sebelumnya. Naik nya modal ini dikarenakan ada nya penambahan modal inti 

Bank. Meski mengalami penurunan laba (Earnings), akan tetapi Bank Mandiri 

Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai 

Earnings lebih besar dari 1.5%. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai 

Earnings sebesar 2.33%, nilai tersebut turun dari nilai Earnings tahun 2012 

yaitu sebesar 3.81%. Nilai Earnings yang turun dipengaruhi oleh Risk Profile 

yang meningkat, yaitu risiko pembiayaan bermasalah tinggi yang berdampak 

pada penurunan laba. Kualitas GCG juga memengaruhi turunnya laba, dimana 

kinerja GCG Bank yang kurang professional dalam menganalisa nasabah 

pembiayaan mengakibatkan risiko pembiayaan meningkat yang kemudian 

mengakibatkan laba menurun. Dan dari penurunan laba tersebut, maka modal 

perbankan juga ikut turun. Meski mengalami penurunan laba (Earnings), akan 



 

 

tetapi Bank Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, 

sebab nilai Earnings lebih besar dari 1.5%. 

 Periode tahun 2013, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Earnings masing-

masing Bank, dimana nilai Earnings Bank Mega Syariah lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai Earnings Bank Mandiri Syariah. Meskipun 

keduanya sama-sama memiliki kriteria sangat sehat. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2014 menunjukkan nilai Earnings 

mengalami penurunan dari 1.52% pada tahun 2013 menjadi -0.03% pada tahun 

2014. Nilai Earnings yang turun dipengaruhi oleh Risk Profile yang meningkat, 

yaitu risiko pembiayaan bermasalah tinggi yang berdampak pada penurunan 

laba. Kualitas GCG juga memengaruhi turunnya laba, dimana kinerja GCG 

Bank yang kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan meningkat yang kemudian mengakibatkan 

laba menurun. Laba yang turun pada periode ini tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap modal, sebab pada periode ini modal meningkat dari tahun 

sebelumnya. Naik nya modal ini dikarenakan ada nya penambahan modal inti 

Bank. Periode ini, Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah yang tidak 

sehat. Hal tersebut dikarenakan pencapaian laba bersih yang turun signifikan 

dibandingkan dengan tahun sebelum nya, sehingga Earnings periode ini 

menunjukkan nilai negatif. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai 

Earnings sebesar 0.29%, nilai tersebut turun dari nilai Earnings tahun 2013 



 

 

yaitu sebesar 2.33%. Nilai Earnings turun dipengaruhi oleh Risk Profile yang 

meningkat, yaitu risiko pembiayaan bermasalah tinggi yang berdampak pada 

penurunan laba. Kualitas GCG juga memengaruhi turunnya laba, meskipun 

pada periode ini kinerja GCG mendapat nilai sangat baik, akan tetapi jika 

dilihat dari turunnya laba maka kinerja GCG Bank menjadi kurang professional 

dalam menganalisa nasabah pembiayaan, sehingga mengakibatkan risiko 

pembiayaan meningkat yang kemudian mengakibatkan laba menurun. Laba 

yang turun pada periode ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

modal, sebab pada periode ini modal meningkat dari tahun sebelumnya. Naik 

nya modal ini dikarenakan ada nya perpindahan dana haji dari bank 

konvensional ke bank syariah. Periode ini Bank Mega Syariah tergolong Bank 

Syariah dengan kriteria kurang sehat, sebab nilai Earnings dibawah 1.5%. 

Periode tahun 2014, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Earnings Bank 

Mega Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai Earnings Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2015 menunjukkan nilai Earnings 

mengalami peningkatan dari -0.03% pada tahun 2014 menjadi 0,56% pada 

tahun 2015. Nilai Earnings yang meningkat dipengaruhi oleh Risk Profile yang 

menurun, yaitu risiko pembiayaan bermasalah menjadi rendah yang berdampak 

pada peningkatan laba. Kualitas GCG juga memengaruhi meningkatnya laba, 

dimana kinerja GCG Bank yang professional dalam menganalisa nasabah 

pembiayaan mengakibatkan risiko pembiayaan menurun yang kemudian 



 

 

mengakibatkan laba meningkat. Laba yang meningkat pada periode ini tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap modal, sebab pada periode ini modal 

menurun dari tahun sebelumnya. Turunnya modal ini dikarenakan adanya 

penetapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang 

memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Periode ini, 

Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah yang cukup sehat. Hal ini 

dikarenakan laba membaik dari tahun sebelumnya yang bernilai negatif. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai 

Earnings sebesar 0.30%, nilai tersebut naik dari nilai Earnings tahun 2014 

yaitu sebesar 0.29%. Nilai Risk Profile yang meningkat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap  Earnings yang menurun, sebab naiknya Earnings 

dipengaruhi oleh perpindahan dana haji dari bank konvensional ke bank 

syariah. Kualitas GCG juga memengaruhi naiknya laba, meskipun kinerja 

GCG Bank kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan, 

namun kinerja GCG mampu meningkat kan laba melalui perpindahan dana 

haji. Laba yang meningkat pada periode ini tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap modal, sebab pada periode ini modal menurun dari tahun sebelumnya. 

Turun nya modal ini dikarenakan risiko pembiayan bermasalah yang tinggi. 

Periode ini Bank Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria kurang 

sehat, sebab nilai Earnings dibawah 1.5%. 

Periode tahun 2015, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Earnings Bank 



 

 

Mega Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai Earnings Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2016 menunjukkan nilai Earnings 

mengalami peningkatan dari 0.56% pada tahun 2015 menjadi 0,59% pada 

tahun 2016. Nilai Earnings yang meningkat dipengaruhi oleh Risk Profile yang 

menurun, yaitu risiko pembiayaan bermasalah menjadi rendah yang berdampak 

pada peningkatan laba. Kualitas GCG juga memengaruhi meningkatnya laba, 

dimana kinerja GCG Bank yang professional dalam menganalisa nasabah 

pembiayaan mengakibatkan risiko pembiayaan menurun yang kemudian 

mengakibatkan laba meningkat. Laba yang meningkat juga berpengaruh pada 

peningkatan modal (Capital). Hal ini dikarenakan nilai risiko pembiayaan 

bermasalah menurun sehingga laba bank menjadi meningkat dan modal pun 

menjadi bertambah. Periode ini, Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah 

yang cukup sehat. Hal ini dikarenakan laba terus membaik dari tahun 

sebelumnya. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai 

Earnings sebesar 2.63%, nilai tersebut naik dari nilai Earnings tahun 2015 

yaitu sebesar 0.30%. Laba yang meningkat dipengaruhi oleh risiko pembiayaan 

(Risk Profile) perbankan menurun, sehingga laba perbankan menjadi naik. 

Kualitas GCG juga memengaruhi naiknya laba, kinerja GCG Bank yang 

professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan, mampu menurunkan 

tingkat risiko pembiayaan bermasalah Bank, sehingga mendukung perolehan 

laba dari pembiayaan yang disalurkan. Laba yang meningkat pada periode ini 



 

 

berpengaruh signifikan terhadap naik nya modal. Periode ini Bank Mega 

Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai 

Earnings di atas 1.5%. 

Periode tahun 2016, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Earnings Bank 

Mega Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai Earnings Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2017 menunjukkan nilai Earnings sama 

dengan tahun 2016, yaitu 0,59%. Nilai Earnings yang sama dipengaruhi oleh 

penekanan terhadap kinerja laba, namun tetap mendukung pertumbuhan modal 

(Capital). Meski nilai Earnings tetap sama, tetapi nilai Risk Profile menurun, 

sehingga risiko pembiayaan menjadi rendah. Kualitas GCG juga memengaruhi 

meningkatnya laba, dimana kinerja GCG Bank yang professional dalam 

menganalisa nasabah pembiayaan mengakibatkan risiko pembiayaan menurun, 

yang kemudian mampu mempertahankan nilai laba. Periode ini, Bank Mandiri 

Syariah tergolong Bank Syariah yang cukup sehat. Hal ini dikarenakan laba 

dan modal terus membaik dari tahun sebelumnya. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai 

Earnings sebesar 1.56%, nilai tersebut turun dari nilai Earnings tahun 2016 

yaitu sebesar 2.63%. Turunnya Earnings tidak berpengaruh signifikan terhadap 

turunnya Profile Risiko, sebab turunnya Earnings dikarenakan adanya biaya 

cadangan aktiva produktif yang menibgkat. Turunnya Earnings juga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap turunnya modal, sebab turunnya modal karena 



 

 

perusahaan banyak melakukan pembenahan internal dan penguatan 

infrastruktur yang sedikit banyak turut mengurangi permodalan. Meski 

demikian, nilai GCG tetap memiliki kriteria baik, sehingga periode ini Bank 

Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai 

Earnings di atas 1.5%. 

Periode tahun 2017, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Earnings Bank 

Mega Syariah lebih baik dibandingkan dengan nilai Earnings Bank Mandiri 

Syariah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa 

Earnings Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan Earnings 

Bank Mandiri Syariah. Hal ini dapat dilihat dari  rata-rata Earnings Bank 

Mega Syariah yang nilainya lebih besar dibandingkan rata-rata Earnings Bank 

Mandiri Syariah. 

D. Analisis Perbandingan Tingkat Kecukupan Modal (Capital) dihitung 

dengan Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Mandiri Syariah 

dengan Bank Mega Syariah Periode 2013-2017 

Penilaian terhadap faktor tingkat kecukupan modal (Capital) dilakukan 

berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator 

permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing 

parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang 

mempengaruhi permodalan Bank. Pada penelitian ini rasio keuangan yang 



 

 

digunakan untuk menghitung nilai Capital yaitu rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR).  

Berikut perbandingan Capital Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega 

Syariah: 

Tabel 4.6 

Perbandingan Capital 

Bank Mandiri Syariah dengan Bank Mega Syariah 

(dalam %) 

Tahun 
Bank 

Bank Mandiri Syariah Kriteria Bank Mega Syariah Kriteria 

2013 14.10 SS 12.99 SS 

2014 14.12 SS 19.26 SS 

2015 12.85 SS 18.74 SS 

2016 14.01 SS 23.53 SS 

2017 15.89 SS 22.19 SS 

Rata-rata 70.97/5 = 14.19 SS 96.71/5 = 19.34 SS 

Sumber: Data Diolah 2019 

Tabel di atas menyajikan nilai tingkat kecukupan modal (Capital) Bank 

Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah selama periode 2013-2017. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2013 menunjukkan nilai tingkat kecukupan 

modal (Capital) sebesar 14.10%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu 

sebesar 13.82%. Meningkatnya Risk Profile, turun nya Earnings, dan 

menurunnya kualitas GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya 

modal, sebab meningkatnya modal karena adanya penambahan modal inti 

perbankan. Pada umum nya ketika nilai Risk Profile naik, maka nilai Earnings 

dan Capital turun, sebab risiko pembiayaan meningkat dan laba menurun. Naik 

nya modal (Capital) Bank Mandiri Syariah berhasil memberikan penilaian 



 

 

yang sangat baik bagi bank, sehingga Bank Mandiri Syariah tergolong Bank 

Syariah dengan kriteria sangat sehat. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tingkat 

kecukupan modal (Capital) sebesar 12.99%, turun dibandingkan tahun 2012 

yaitu sebesar 13.51%. Nilai Capital yang turun dipengaruhi oleh Risk Profile 

yang meningkat, yaitu risiko pembiayaan bermasalah tinggi yang berdampak 

pada penurunan laba kemudian berpengaruh pada penurunan modal. Kualitas 

GCG juga memengaruhi turunnya modal, dimana kinerja GCG Bank yang 

kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan mengakibatkan 

risiko pembiayaan meningkat yang kemudian mengakibatkan laba menurun 

dan modal juga turun. Meski mengalami penurunan modal (Capital), akan 

tetapi Bank Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, 

sebab nilai Capital lebih besar dari 12%. 

Periode tahun 2013, Bank Mandiri Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mega Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Capital Bank 

Mandiri Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Capital Bank Mega 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2014 menunjukkan nilai tingkat kecukupan 

modal (Capital) sebesar 14.12%, meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu 

sebesar 14.10%. Meningkatnya Risk Profile, turun nya Earnings, dan 

menurunnya kualitas GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya 

modal, sebab meningkatnya modal karena adanya penambahan modal inti 

perbankan. Pada umum nya ketika nilai Risk Profile naik, maka nilai Earnings 



 

 

dan Capital turun, sebab risiko pembiayaan meningkat dan laba menurun. Naik 

nya modal (Capital) Bank Mandiri Syariah berhasil memberikan penilaian 

yang sangat baik bagi bank, sehingga Bank Mandiri Syariah tergolong Bank 

Syariah dengan kriteria sangat sehat. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tingat 

kecukupan modal (Capital) sebesar 19.26%, naik dibandingkan tahun 2013 

yaitu sebesar 12.99%. Nilai Capital yang naik dipengaruhi oleh perpindahan 

dana haji dari bank konvensional ke bank syariah. Risk Profile yang meningkat 

dan Earnings yang menurun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tinggi nya modal, sebab ada faktor lain yang memengaruhi. Kualitas GCG bisa 

dibilang memengaruhi naik nya modal tetapi tidak signifikan, sebab kinerja 

GCG Bank yang kurang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan meningkat yang kemudian mengakibatkan 

laba menurun. Periode ini Bank Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan 

kriteria sangat sehat, sebab nilai Capital lebih besar dari 12%. 

Periode tahun 2014, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Capital Bank 

Mega Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Capital Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2015 menunjukkan nilai tingkat kecukupan 

modal (Capital) sebesar 12.85%, turun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 

14.12%. Turun nya Risk Profile, meningkatnya Earnings, dan meningkatnya 

kualitas GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap tingginya modal, sebab 



 

 

turun nya modal karena adanya penetapan Kewajiban Pemenuhan Modal 

Minimum (KPMM) yang memperhitungkan risiko operasional dan risiko 

perubahan kurs. Turun nya modal (Capital) Bank Mandiri Syariah tetap 

memberikan penilaian yang sangat baik bagi bank sebab nilai modal masih 

berada di atas 12%, sehingga Bank Mandiri Syariah tergolong Bank Syariah 

dengan kriteria sangat sehat. 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tingkat 

kecukupan modal (Capital) sebesar 18.74%, turun dibandingkan tahun 2014 

yaitu sebesar 19.26%. Nilai Capital yang turun dipengaruhi oleh peningkatan 

risiko pembiayaan bermasalah (Risk Profile) sehingga menurunkan nilai 

modal. Earnings yang meningkat dan kinerja GCG yang menurun tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi nya modal, sebab ada faktor lain 

yang memengaruhi. Meski demikian, periode ini Bank Mega Syariah tetap 

tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai Capital lebih 

besar dari 12%. 

Periode tahun 2015, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Capital Bank 

Mega Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Capital Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2016 menunjukkan nilai tingkat kecukupan 

modal (Capital) sebesar 14.01%, naik dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 

12.85%. Naik nya modal (Capital) dipengaruhi oleh turun nya risiko 

pembiayaan yang berdampak pada naik nya laba (Earnings) dan modal. 



 

 

Kualitas GCG juga memengaruhi meningkatnya modal, dimana kinerja GCG 

Bank yang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan menurun, yang kemudian meningkatkan 

nilai laba dan modal juga turut meningkat. Periode ini, Bank Mandiri Syariah 

tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai Capital berada 

diatas 12% 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tingat 

kecukupan modal (Capital) sebesar 23.53%, naik dibandingkan tahun 2015 

yaitu sebesar 18.74%. Naik nya modal (Capital) dipengaruhi oleh turun nya 

risiko pembiayaan yang berdampak pada naik nya laba (Earnings) dan modal. 

Kualitas GCG juga memengaruhi meningkatnya modal, dimana kinerja GCG 

Bank yang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan menurun, yang kemudian meningkatkan 

nilai laba dan modal juga turut meningkat. Meski nilai GCG turun, tetapi 

periode ini Bank Mega Syariah tetap tergolong Bank Syariah dengan kriteria 

sangat sehat, sebab nilai Capital lebih besar dari 12% dan kriteria GCG tetap 

baik. 

Periode tahun 2016, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Capital Bank 

Mega Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Capital Bank Mandiri 

Syariah. 

Bank Mandiri Syariah tahun 2017 menunjukkan nilai tingkat kecukupan 

modal (Capital) sebesar 15.89%, naik dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 



 

 

14.01%. Naik nya modal (Capital) dipengaruhi oleh turun nya risiko 

pembiayaan yang berdampak pada tetap nya nilai laba (Earnings) dan semakin 

membaik nya kualitas GCG. Nilai Earnings tidak naik dikarenakan adanya 

penekanan terhadap kinerja laba, tetapi masih mendukung pertumbuhan modal. 

Kualitas GCG juga memengaruhi meningkatnya modal, dimana kinerja GCG 

Bank yang professional dalam menganalisa nasabah pembiayaan 

mengakibatkan risiko pembiayaan menurun, yang kemudian meningkatkan 

nilai laba dan modal juga turut meningkat. Periode ini, Bank Mandiri Syariah 

tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai Capital berada 

diatas 12% 

Pada periode yang sama, Bank Mega Syariah menunjukkan nilai tingat 

kecukupan modal (Capital) sebesar 22.19%, turun dibandingkan tahun 2016 

yaitu sebesar 23.53%. Turunnya Capital tidak berpengaruh signifikan terhadap 

turunnya Profile Risiko dan Earnings, sebab turunnya Capital karena 

perusahaan banyak melakukan pembenahan internal dan penguatan 

infrastruktur yang sedikit banyak turut mengurangi permodalan. Meski 

demikian, nilai GCG tetap memiliki kriteria baik, sehingga periode ini Bank 

Mega Syariah tergolong Bank Syariah dengan kriteria sangat sehat, sebab nilai 

Earnings di atas 1.5%. 

Periode tahun 2017, Bank Mega Syariah lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Syariah, Hal ini dapat dilihat dari nilai Capital Bank 

Mega Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Capital Bank Mandiri 

Syariah. 



 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Capital Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan Capital Bank Mandiri 

Syariah. Hal ini dikarenakan nilai Capital Bank Mega Syariah lebih tinggi 

dibandingkan nilai Capital Bank Mandiri Syariah. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Risiko Risk Profile Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan 

risiko Risk Profile Bank Mandiri Syariah. 

2. Risiko GCG Bank Mandiri  Syariah lebih baik dibandingkan dengan risiko 

GCG Bank Mega Syariah. 

3. Risiko Earnings Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan 

risiko Earnings Bank Mandiri Syariah. 

4. Risiko Capital Bank Mega Syariah lebih sehat dibandingkan dengan risiko 

Capital Bank Mandiri Syariah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bank Syariah 

Senantiasa menjaga nilai-nilai yang berpredikat baik agar 

kedepannya bisa lebih baik dari apa yang diperoleh sekarang, dan 

senantiasa menjadi kepercayaan nasabah. 

 

 



 

 

2. Penelitian yang akan datang  

Lebih mendalami lagi tentang analisis data, sehingga hasil penelitian 

bisa lebih baik dari penelitian sebelumnya. 
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