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ABSTRAK 

Novitasari, Amartantina, 2019, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Dengan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning And 

Capital) Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-

2017 “. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Dr. 

Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning And Capital), Bank Muamalat, Bank SyariahMandiri. 

 

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di 

Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan 

nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur. 

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari pengembangan 

sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka Arsitektur Perbankan 

Indonesia. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan sebagaimana 

dirumuskan dalam API dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem 

perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem 

keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisa Kinerja keuangan bank 

Muamalat dengan Risk Profile, Good Corporate Governance, earning and 

Capital pada tahun 2013-2017, (2) menganalisa Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Mandiri dengan Risk Profile, Good Corporate Governance, earning and Capital 

pada tahun 2013-2017, (3) menganalisa perbedaannya terhadap kinerja keuangan 

antara Bank Muamalat dengan Bank Mandiri Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 

dianalisis menggunakan independent sample t-test.  Dengan jumlah populasi 

laporan keuanganBank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2017. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data laporan 

keuangan yang diperoleh dari website resmi bank Muamlat dan Bank Syariah 

Mandiri serta Otoritas Jasa Keuangan. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) Berdasarkan tabel output 

Independent sample test pada bagian Equal variances assumed diketahui bahwa 

NPL nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.601>0.05sehingga bias dikatakan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NPL antara BSM dan 

Muamalat. (2) pada variabel LDR, berdasarkan tabel output Independent sample 

test pada bagian Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0.148>0.05 sehingga ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil 

LDR antara BSM dan Muamalat. (3) pada variabel ROA , berdasarkan ouput 

diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0. 116, karena nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0. 116>0.05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
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terhadap ROA antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. (4) pada 

variabel NIM, berdasarkan tabel output Independent sample test pada bagian 

Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.<0.05 sehingga 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NIM antara 

BSM dan Muamalat. (5) pada variabel CAR, berdasarkan tabel output 

Independent sample test pada bagian Equal variances assumed diketahui nilai sig. 

(2-tailed) sebesar 0.170>0.05 sehingga ada perbedaan yang signifikan (nyata) 

antara rata-rata hasil CAR antara BSM dan Muamalat. 
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ABSTRACT 

 

Novitasari, Amartantina, 2019, "Comparative Analysis of Financial 

Performance with RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning And Capital) at Bank Muamalat and Bank SyariahMandiri in 

2013-2017".Thesis, Islamic Economics Study Program, Postgraduate 

Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Miftahul 

Huda, M. Ag. 

Keywords: Financial Performance, RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning And Capital), Bank Muamalat, Bank SyariahMandiri. 

 

The development of a politically based Islamic banking system in 

Indonesia was finally recognized as part of the efforts of national development 

goals, namely to achieve a just and prosperous society. Islamic banking in 

Indonesia is an integral part of the development of a national banking system 

within the framework of the Indonesian Banking Architecture. The direction of 

the banking industry development policy as formulated in the API is based on a 

vision to achieve a healthy, strong and efficient banking system to create financial 

system stability in order to help drive national economic growth based on 

economic democracy 

This study aims to (1) analyze Bank Muamalat's financial performance 

with Risk Profile, Good Corporate Governance, earnings and Capital in 2013-

2017, (2) analyze Bank Syariah Mandiri Financial Performance with Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earning and Capital at 2013-2017, (3) analyze the 

differences in financial performance between Bank Muamalat and Bank Mandiri 

Syariah. 

The research method used in this study is a quantitative method. Data 

collection techniques used were documentation and analyzed using independent 

sample t-test. With the population of financial statements of Bank Muamalat and 

Syariah Mandiri banks in 2013-2017. The data used in this study are secondary 

data, namely financial report data obtained from the official Muamlat bank 

website and Syariah Mandiri bank and the Financial Services Authority. 

The results of this study prove that (1) Based on the Independent sample 

test output tabel in the Equal variances assumed section, it is known that the NPL 

value is sig. (2-tailed) of 0.601> 0.05 so that it can be said that there is a 

significant difference between the average NPL results between BSM and 

Muamalat. (2) in the LDR variable, based on the Independent sample test output 

tabel in the Equal variances assumed section, the sig value is known. (2-tailed) of 

0.148> 0.05 so that there is a significant (significant) difference between the 

average LDR results between BSM and Muamalat. (3) in the ROA variable, based 

on output known as the Asymp value. Sig. (2-tailed) of 0. 116, because of the 

value of Asymp. Sig. (2-tailed) of 0. 116> 0.05 so there is no significant 

difference in ROA between Muamalat bank and Bank Syariah Mandiri. (4) in the 
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NIM variable, based on the Independent sample test output tabel in the Equal 

variances assumed section, the sig value is known. (2-tailed) of 0. <0.05 so that 

there were no significant (significant) differences between the average NIM 

results between BSM and Muamalat. (5) in the CAR variable, based on the 

Independent sample test output tabel in the Equal variances assumed section, the 

sig value is known. (2-tailed) of 0.170> 0.05 so that there is a significant 

difference between the average CAR results between BSM and Muamalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara 

politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan 

pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil 

dan makmur.
1
 Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral 

dari pengembangan sebuah sistem perbankan nasional dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
2
 API pada dasarnya merupakan 

suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat 

menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan 

untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.
3
Arah kebijakan 

pengembangan industri perbankan sebagaimana dirumuskan dalam API 

dilandasi oleh sebuah visi untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, 

kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam 

rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan 

demokrasi ekonomi.
4
 

Dalam perbankan Syariah, bagi hasil yang menjadi daya tarik 

bagi nasabah mengapa mereka memilih bank syariah. Bukan karena 

                                                 
1
 Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:Gadjah Mada University 

Press, 2009), 7. 
2
 Muhammad Kamal Zubair (2008), “Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia” Millah 

Jurnal Studi Islam, Vol. III, No. 1, Agustus 2008, hal. 1-16 
3
 Ibid. 

4
Ibid.  
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mereka  memilih bank syariah atas dasar  sebagai umat muslim atau 

memang ingin terhindar dari yang namanya riba, tetapi mereka memilih 

bank syariah ingin mendapatkan sejumlah timbal balik atas dana yang 

mereka tempatkan. Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu 

pendanaandankeuanganyang berarti menghimpun dana dari masyarakat 

yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

kekurangan dana.
5
 Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan 

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya. 

Pembiayaan yang ada di perbankan syariah itu, berdasarkan prinsip bagi 

hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual 

beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), prinsip jual beli 

barang berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
6
 

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam 

berpengaruh ke Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil 

kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia 

ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.Pada saat penandatanganan 

akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 

miliar.Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, kondisi keuangan 

                                                 
5
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86. 

6
Umar Chopra dan Tariqullah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah (Jakarta 2008) ,10-

11. 
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Bank Muamalat yaitu Rp. 106.126.382.000,00.
7
 Keberadaan bank syariah 

ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri 

perbankan nasional.
8
Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda 

dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional). Namun 

dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan pemerintah yang 

menyangkut bank syariah antara lain UU No. 10 tahun 1998 sebagai revisi 

UU No. 7 tahun 1992, dan pada tanggal 16 Juli 2008 lahirlah UU yang 

mengatur secara khusus tentang perbankan syariah yaitu UU no. 21 tahun 

2008, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah 

terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan 

pengawas syariah dalam struktur organisasi dan sistem bagi hasil.
9
 

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam 

untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, memperoleh 

kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan 

perintah agamanya, sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa 

perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha 

sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum 

Islam.
10

 

 

 

                                                 
7
 https://www.bankmuamalat.co.id/ 

8
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001),  

26. 
9
 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi, (Yogyakarta: 

UII Press, 2008), 1. 
10

 Edi Wibowo dan Untung Hendy, Mengapa Memilih Bank Syariah?,(Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005), 10. 

https://www.bankmuamalat.co.id/
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Mengenai hal ini Allah SWT.Mengingatkan dalam firman-Nya 

QS. An-Nisa’ ayat 29 : 

                       

                      

      

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

 

Selain Bank Muamalat, terdapat juga Bank Syariah Mandiri 

(BSM) yang merupakan bank milik pemerintah pertama yang 

melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM 

berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan 

di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan 

menjadi bank syariah secara penuh. Dalam rangka melancarkan proses 

konversi menjadi bank syariah, BSM menjalin kerja sama dengan Tazkia 

Institue, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.  

Pada saat pendirian awal Bnk Syariah Mandiri keuangan awal 

yang dimiliki Rp. 2.500.000.000.000,00.
11

 Sebagai salah satu bank yang 

dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki asset ratusan triliun dan 

                                                 
11

 https://www.mandirisyariah.co.id/ 

https://www.mandirisyariah.co.id/
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networking yang sangat luas, BSM memiliki beberapa keunggulan 

komparatif dibanding pendahulunya. Pada tahun 2012 dimana kondisi 

keuangan bank Muamalat adalah Rp. 389,4 M sedangkan kondisi 

keuangan Bank Syariah Mandiri 805, 6 M. Perkembangan politik terakhir 

di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM. Hal ini karena BSM akan 

menyerahkan seluruh cabang Bank Mandiri di Aceh kepada BSM untuk 

dikelola secara syariah. Langkah besar ini jelas akan menggelembungkan 

asset BSM dari posisi pada akhir tahun 1999 sejumlah Rp. 

400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) menjadi di atas 2 hingga 3 

triliun rupiah. Perkembangan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah 

cabang BSM, yaitu dari 8 menjadi lebih dari 20 cabang.
12

 

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai 

perusahaan pada periode tertentu dalam operasionalnya baik menyangkut 

aspek permodalan, kualitas manajemen, rentabilitas, dan risk profile yang 

diukur dengan metode RGEC. Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 

13/ 24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang telah ditetapkan oleh 

Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 5 Januari 2011 oleh Bapak Darmin 

Nasution. Latar belakang bank Indonesia mengeluarkan peraturan 

penilaian RGEC adalah karena adanya perubahan kompleksitas usaha dan 

profil risiko, penerapan pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan 

pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional 

telah mempengaruhi pendekatan penilaian kesehatan bank. Indikator 

                                                 
12

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 26. 
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RGEC yang terdiri dari Risk atau resiko (R), Good Corporate Governance 

(G), Earnings (E) dan Capital (C) dan penilaian menggunakan skala 1 

sampai 5, semakin kecil poin yang diterima itu menandakan kesehatan 

perusahaan semakin baik. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan baik perbankan maupun non 

bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pengelola, 

masyarakat, pengguna jasa dan Bank Indonesia selaku otoritas 

pengawasan.
13

 Faktor kepercayaan dari masyarakat juga merupakan faktor 

yang utama dalam menjalankan bisnis dibidang jasa, sehingga dituntut 

untuk mempunyai kemampuan mengelola kinerja keuangan dengan baik 

agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat
14

. Beragam analisis kinerja 

keuangan yang dapat digunakan salah satunya adalah analisis dengan 

metode RGEC.Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Penilaian 

Kesehatan Keuangan, metode RGEC merupakan metode terbaru yang 

diterapkan setelah sebelumnya menggunakan metode CAMEL. 

RGEC merupakan alat penilaian yang dapat dipergunakan untuk 

membandingkan kinerja keuangan secara lebih tepat, obyektif, dan 

konsisten dimana dalam meneliti tentang manfaat rasio keuangan untuk 

                                                 
13

Jumingan.Analisa Laporan Keuangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 8.  
14

 Penilaian tingkat kesehatan sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah 

pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Pada laporan keuangan yang telah dikeluarkan dari pihak perbankan yang 

telah dipublikasikan secara tidak langsung hasilnya penilaian laporan keuangan tersebut hanya 

sepihak yaitu dari pihak perbankan sendiri. Sedangkan hasil  penilaian kesehatan yang dilakukan 

oleh penulis merupakan hasil dari pihak eksternal kedua perbankan yang bersifat netral karena 

tidak mempunyai kecenderungan terhadap kedua perbankan, baik Bank Muamalat ataupun Bank 

Syariah Mandiri. 
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memprediksi kondisi keuangan menemukan bukti bahwa rasio keuangan 

signifikan berbeda antara perusahaan yang bermasalah dengan perusahaan 

perusahaan yang tidak bermasalah. Selain hal tersebut metode RGEC juga 

memiliki kelebihan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan kinerja 

keuangan suatu perusahaan yang tidak dimiliki oleh metode lain dalam 

penilaian kinerja keuangan sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat 

risiko keuangan perusahaan, rasio rentabilitas dan rasio permodalan yang 

dapat dijadikan dasar apakah perusahaan tersebut memiliki tingkat kinerja 

keuangan yang aman atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris mengenai kegunaan rasio-rasio RGEC yang 

menilai lebih kompleks terhadap kinerja keuangan perusahaan jika diuji 

secara serentak selama 5 tahun maka menunjukkan bahwa rasio–rasio 

RGEC dapat digunakan sebagai prediksi baik atau tidaknya kinerja 

keuangan suatu perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang epnulis uraikan dalam penelitian 

ini, rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja keuangan bank Muamalat dengan Risk Profile, 

Good Corporate Governance, earning and Capital pada tahun 2013-

2017? 
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2. Bagaimana Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Risk 

Profile, Good Corporate Governance, earning and Capital pada tahun 

2013-2017? 

3. Berdasarkan pendekatan RGEC tersebut, aspek manakah yang paling 

tinggi perbedaannya terhadap kinerja keuangan antara Bank Muamalat 

dengan Bank Mandiri Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil dari: 

1. Kinerja keuangan Bank Muamalat dengan Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earning and Capital  pada tahun 2013-2017. 

2. Kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earning and Capital pada tahun 2013-2017. 

3. Aspek manakah yang paling tinggi perbedaannya terhadap kinerja 

keuangan antara Bank Muamalat dengan Bank Mandiri Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah 

pengetahuan tentang penerapan metode RGEC dalam menganalisa 

kinerja keuangan perbankan. 
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2. Bagi Obyek yang Diteliti 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi bank dalam 

menganalisa kinerja keuangannya dengan menggunakan metode 

RGEC. 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan untuk menentukan sikap dalam mengambil 

keputusan untuk memilih bank yang kinerja keuangannya baik dan 

sebagai bahan masukan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian 

sejenis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Sebagai bahan masukan bagi penulis lain dalam melakukan 

penelitian sejenis, diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran 

penelitian dengan menggunakan aspek penilaian RGEC untuk dijadikan 

referensi atau acuan dalam proses penelitian. Jenis penelitian ini bersifat 

deskriptif kuantitatif, karena penelitian mengumpulkan, mengolah, 

menyederhanakan, menyajikan, dan menganalisa data agar dapat 

memberikan gambaran yang teratur suatu peristiwa.  

Penelitian untuk mengukur kinerja keuangan metode RGEC ini 

harus lebih dikembangkan karena selama ini banyak penelitian yang 

mengukur kinerja keuangan hanya berdasarkan tingkat kesehatan 

keuangan perbankan dengan metode yang biasa disebut CAMELS, 

sedangkan penelitian yang mengukur kinerja keuangan dengan metode 

RGEC masih belum begitu banyak dilakukan. Metode RGEC memiliki 

kelebihan dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan kinerja 

keuangan perbankan,  sehingga dapat diketahui bagaimana pertumbuhan 

bank dapat dijadikan dasar apakah bank tersebut memiliki tingkat kinerja 

keuangan yang baik atau tidak. Berikut adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang membahas tentang kinerja keuangan yang sudah penulis 

pelajari yaitu: 
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Nadya Chaerunnisa (2013),
15

 penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan hasil penilaian kesehatan bank antara 

menggunakan metode CAMELS dengan metode RGEC. Data yang 

dipakai untuk kedua metode menggunakan data kuantitatif dan 

kualitatif yang disesuaikan dengan laporan tahunan yang telah 

diterbitkan melalui website oleh ketiga objek bank yang diteliti, yakni 

Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara 

Indonesia (BNI) dari tahun 2009 hingga 2011. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

komparatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bukti empiris bahwa 

metode RGEC lebih memudahkan stakeholder dalam menilai kesehatan 

suatu bank dibandingkan dengan metode CAMELS. Metode RGEC 

lebih menekankan pentingnya kualitas manajemen bank tersebut yang 

tentunya berhubungan dengan faktor pendapatan dan permodalan 

(secara langsung maupun tidak langsung), yang akan mendapatkan satu 

kesatuan hasil penilaian kesehatan bank yang diinginkan. Tidak seperti 

unsur-unsur CAMELS yang tidak memberikan hasil kesimpulan yang 

mengarah ke satu penilaian kesehatan bank tersebut dari semua 

aspek.Persamaan penelitian Nadya Chaerunnisa dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode 

RGEC.Sedangkan perbedaanannya adalah lokasi yang digunakan 
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berbeda serta metodenya lebih mengarah kepada metode perbandingan 

antara CAMELS dan RGEC. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dilakukan oleh Lotus Mega Fortrania dan Ulfi Kartika Oktaviana maka 

penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC ini menunjukkan 

predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, Untuk periode 2011 dapat disimpulkan 

bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah peringkat komposit 

”SEHAT”, periode 2012 dengan kesimpulan peringkat komposit 

”SEHAT”, dan untuk periode 2013 dengan kesimpulan peringkat 

komposit ”SEHAT”.
16

 Persamaan penelitian Lotus Mega Fortrania dan 

Ulfi Kartika Oktaviana dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

sama-sama menggunakan metode RGEC. Sedangkan perbedaanannya 

adalah lokasi yang digunakan berbeda serta metodenya lebih mengarah 

kepada metode perbandingan antara CAMELS dan RGEC 

Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A.dalam  

penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesehatan PT Bank Mandiri 

(persero) Tbk. dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang diukur dengan 

pendekatan metode RGEC merupakan bank yang berada pada kondisi 

sangat sehat. Pada faktor Risk Profile yang dinilai dengan rasio NPL dan 

LDR menunjukan bahwa PT. Bank Mandiri (persero) Tbk memiliki 
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profitabilitas yang baik terhadap pengembalian kembali dana pihak ketiga. 

Pada faktor Good Corporate Governance PT. Bank Mandiri (persero) Tbk 

telah melaksanakan prinsip GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

dan. Pada faktor Earningyang dinilai dengan rasio ROA dan NIM berada 

pada peringkat satu dengan nilai predikat sangat baik. Pada faktor Capital 

yang dinilai dengan rasio CAR menunjukan PT Bank Mandiri (persero) 

Tbk. baik dalam mendanai kegiatan usahanya maupun untuk menutupi 

terjadinya risiko dimasa yang akan datang yang dapat menyebabkan 

kerugian.
17

Persamaan penelitian Hery Susanto, Moch.Dzulkirom AR dan 

Zahroh Z.A dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

menggunakan metode RGEC.Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

yang digunakan berbeda serta metodenya lebih mengarah kepada 

metode perbandingan antara dua objek penelitian yang berbeda.  

Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin dan Nila Firdausi Nuzula 

dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BRI pada tahun 

2011 sampai dengan 2013 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC 

secara keseluruhan dapat dikatakan bank yang sehat. Faktor Risk Profile 

yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR, LAR, Cash Ratio secara 

keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan 

dengan baik.Faktor Good Corporate Governance BRI sudah memiliki dan 

menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik.Faktor Earnings 
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atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami 

kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki 

BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. 

Dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa BRI 

memiliki faktor Capital yang baik, yaitu di atas  ketentuan Bank Indonesia 

sebesar 8%.
18

 Persamaan penelitian Heidy Arrvida Lasta, Zainul Arifin 

dan Nila Firdausi Nuzula dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah sama-sama menggunakan metode RGEC.Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasi yang digunakan berbeda serta metodenya 

lebih mengarah kepada metode perbandingan antara dua objek 

penelitian yang berbeda. 

Yudnina Falhanawati dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

tingkat kesehatan BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah tahun 2012-2016 

yang diukur menggunakan pendekatan RGEC secara keseluruhan dapat 

dikatakan bank sehat. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan indikator CAR, peneliti membuktikan bahwa ketiga 

bank umum syariah memiliki faktor Capital yang baik, yaitu di atas  

ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.
19

 Persamaan penelitian Yudnina 

Falhanawati dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 
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menggunakan metode RGEC.Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

yang digunakan berbeda. 

Dari uraian di atas , jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini fokus pada faktor 

perbandingan kinerja keuangan menggunakan RGEC  dengan objek 

penelitian pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri 

tahun 2013-2017. Tesis dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan dengan RGEC ( Risk Profile, Good Corporate Governance, 

Earning And Capital) pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah 

Mandiri tahun 2013-2017” belum ada yang meneliti. 

 

B. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

a. Konsep bank Syariah 

Pengertian bankadalah sebuah lembaga atau perusahaan 

yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito 

tabungan dansimpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana 

kemudianmenempatkannya kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana kesejahteraan rakyat banyak.
20

Bank berasal 

dari kata bangue (bahasa Perancis) dan dari kata banco (bahasa 

Italia) yang berarti peti/ lemari atau bangku. Peti/ lemari dan 

bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu 
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:pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan 

aman (safe keeping function), kedua, menyediakan alat 

pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction 

function).
21

 

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank 

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank 

ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 

al-Quran dan hadits.
22

 

Menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah 

lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk 

pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan 

berdasarkan prinsip syariah
23

 

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
24
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b. Produk Bank Syariah 

 Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan 

syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk 

penghimpunan dana(funding), produk penyaluran dana 

(financing), dan produk jasa (service).
25

 

1) Produk Penghimpunan Dana (Funding) 

a) Tabungan  

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah 

Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan 

berdasarkan akad wadi‟ah atau investasi dana berdasarkan 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan 

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang 

dipersamakan dengan itu.  

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang 

bersifat likuid.Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-

waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil 

yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.
26

 

b) Deposito 

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 

tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad 
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mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara 

nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau Unit Usaha 

Syariah (UUS). 

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang 

mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu 

tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada 

tabungan
27

. 

c) Giro   

Giro menurut undang-undang perbankan syariah 

nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad 

wadi‟ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya, atau dengan perintah 

pemindahbukuan. Prinsip operasional bank syariah yang 

telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana 

masyarakat adalah prinsip wadi‟ah dan mudharabah
28

 

2) Produk Penyaluran Dana (Financing).  

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 
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investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan 

kepada nasabah yaitu sebagai berikut : 

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti bai’ 

murabahah, bai’ as salam dan bai’ al istishna.  

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah 

muntahiya bit tamlik.  

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi 

musyarakah, mudharabah, muzara‟ah, dan musaqah
29

 

3) Produk Jasa (Service) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries 

(penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak 

yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan 

berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan 

mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa 

perbankan tersebut antara lain sebagai berikut 
30

: 

a) Sharf (jual beli valuta asing)  

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan 

dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis 
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ini harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank 

mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip 

ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki 

izin untuk melakukan jual beli valuta asing
31

. 

b) Wadi’ah (titipan)  

Pada dasarnya, dalam akad wadiah yad dhamanah 

penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa 

berhak untuk menggunakannya.Dia tidak bertanggungjawab 

atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset 

titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau 

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang 

titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).
32

 

 

2. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
33

 

b. Manfaat Laporan keuangan 

Manfaat umum laporan keuangan adalah memberi 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 

yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam 
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rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manejemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
34

 

c. Laporan Keuangan  

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan 

keuangan harus disusun berdasarkan PSAK. Laporan keuangan 

terdiri atas:
35

 

1) Neraca 

Neraca berisikan informasi tentang posisi keuangan 

yaitu keadaan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan 

pada suatu periode tertentu
36

. 

2) Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa 

janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama 

dipenuhi.Kontinjensi adalah tagihan atau kewajiban yang 

timbulnya tergantung pada jadi atau tidaknya satu atau lebih 

peristiwa di masa yang akan datang
37

. 

3) Perhitungan Laba-Rugi 

Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan 

biaya yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dan 
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kegiatan lainnya dalam suatu periode tertentu secara rinci 

mengenai unsur pendapatan dan beban baik utama maupun 

yang diluar usaha
38

. 

4) Laporan arus kas 

Laporan arus kas menjelaskan perubahan saldo kas 

dan setara kas pada awal dan akhir periode, rincian arus kas 

masuk dan keluar suatu bank selama periode tertentu
39

. 

5) Laporan Perubahan Posisi Keuangan 

Laporan perubahan posisi keuangan berguna untuk 

meringkas kegiatan-kegiatan pembelanjaan dan investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan, termasuk jumlah dana yang 

dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan dalam tahun buku 

yang bersangkutan, dan melengkapi penjelasan tentang 

perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun 

buku yang bersangkutan
40

. 

6) Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan untuk memberikan 

penjelasan tambahan rincian unsur – unsur laporan posisi 

keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan posisi keuangan, atau penjelasan bersifat kualitatif 

agar laporan keuangan lebih transparan.
41
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3. Kinerja Keuangan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas.
42

 

b. Analisis Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja keuangan adalah menguraikan pos-pos 

laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan 

melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 

mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 

dalamyang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan 

yang tepat.
43

 

c. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan bank mencerminkan kemampuan 

operasional bank baik dalam bidang penghimpunan dana, 

penyaluran dana, teknologi serta sumber daya manusia. Kinerja 

keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode waktu tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya 
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diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan 

profitabilitas bank.
44

 

 

4. Kesehatan Bank 

a. Pengertian Kesehatan Bank 

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang 

berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
45

 

Tingkat kesehatan bank merupakan kemampuan suatu 

bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-

cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang mencakup 

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank, meliputi: 
46

 

1) Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga 

lain dan dari modal sendiri. 

2) Kemampuan mengelola dana bank 

3) Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, 

karyawan, pemilik modal dan pihak lain. 
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4) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. 

 

5. Konsep RGEC 

a. Risk Profile 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Passal 7 ayat 

1 penilaian terhadap faktor profil resiko sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren 

dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank 

yang dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategic, 

risiko kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini mengukur faktor 

Risk Profile dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu faktor 

risiko kredit dengan menggunakan rumus Non Performing Loan 

(NPL), risiko pasar dengan menggunakan rumus Interest Rate Risk 

(IRR), dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Loan to Asset ratio (LAR), dan Cash Ratio. 

b. Good Corporate Governance 

Penilaian terhadap factor GCG dalam pendekatan RGEC 

didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu: governance structure, 

governance process, dan governance output.Berdasarkan ketetapan 

Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Pengawasan 

Bank
47

:“governance structure mencakup pelaksanaan tugas dan 

                                                 
47

Herman Darmawi, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36. 



 

35 

 

tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta 

kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Governance process 

mencakup fungsi kepatuhan bank, penangan benturan kepentingan, 

penerapan penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi 

audit intern dan ekstern, penerapan manajemen resiko termasuk 

pengendalian intern, penyediaan dan kepada pihak terkait dan dana 

besar serta rencana strategic bank. Aspek terakhir 

governanceoutput mencakup transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan lapora pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip 

Transparancy, Accountability, responsibility, Independency, dan 

Fairness (TARIF). 

c. Earning 

Penilaian terhadap factor earning didasarkan pada dua 

rasio, yaitu: 

1) Return on Asset (ROA) atau rasio laba sebelum pajak terhadap 

rata-rata total asset 

2) Net Interest Margin (NIM) atau rasio pendapatan bunga bersih 

terhadap rata-rata total asset. 

d. Capital 

Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 

2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian 

terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan.CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 



 

36 

 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko
48

. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari 

eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, 

maka dapat disusun Kerangka Pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), 198. 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Ho= Tidak terdapat perbedaannya terhadap kinerja keuangan antara 

Bank Muamalat dengan Bank Mandiri Syariah. 

2. H1= Terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan antara Bank 

Muamalat dengan Bank Mandiri Syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Data-data yang digunakan dalam penelitian yaitu berupa laporan 

keuangan bank dimana laporan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, 

laporan nerasa, laporan kas, dan laporan lain yang berkaitan dengan 

keuangan. 

2. Kemudian dari beberapa laporan tersebut yang tersusun dalam laporan 

keuangan bank akan di analisis menggunakan metode RGEC, dimana 

komponen metode RGEC terdiri dari : 

a. Risk Profile 

b. Good Corporate Governance 

c. Earning 

d. Capital 

3. Dari hasil pencarian beberapa rasio RGEC akan di temukan hasil 

penelitian berupa angka dimana nilai angka tersebut akan menentukan 

nilai analisis yang telah dilakukan apakah bank tersebut dalam keadaan 

sehat atau tidak. 

4. Jika sudah diketahui nilai standart angka tersebut maka akan dilakukan 

analisis Uji Independent Sample t-Test untuk mengetahui faktor 
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manakah yang paling tinggi perbedaannya terhadap kinerja keuangan 

antara dua bank tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut wikipedia adalah penelitian 

ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan-hubungannya. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral 

dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang 

fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari 

hubungan-hubungan kuantitatif.  

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang 

membandingkan dua gejala atau lebih.Penelitian komparatif dapat berupa 

komparatif deskriptif (descriptive comparative) maupun komparatif 

korelasional (correlation comparative). Komparatif deskriptif 

membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.
49

Analisis 

komparasi atau perbandingan adalah prosedur statistik guna menguji 

perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih.Uji ini 

bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, interval/rasio) dan kelompok 

sampel yang diuji. Komparasi antara dua sampel yang saling lepas 

(independen) yaitu sampel-sampel tersebut satu sama lain terpisah secara 

tegas dimana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel 
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Silalahi Ulber, Metodologi Penilaian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 50 
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lainnya.
50

 Penelitian komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur 

kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau 

prosedur kerja.Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan 

perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, 

terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.
51

 Dalam penelitian ini 

peneliti ingin membandingkan kinerja keuangan dengan RGEC pada Bank 

Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. 

Penelitian komparatif diarahkan untuk mengetahui apakah antara 

dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak ada pengontrolan variabel, maupun 

manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Penelitian dilakukan secara 

alamiah, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen 

yang bersifat mengukur. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari 

perbedaan diantar variabel-variabel yang diteliti.
52

 Penelitian komparasi 

pada intinya penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang 

atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga digunakan 

untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan 

orang, grup atau negara terhadap kasus, peristiwa atau ide.53 
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1998), 236 
52

Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata ,Metode PenelitianPendidikan  (Bandung: PT. Remaja 
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang di 

gunakan adalah variabel bebas yaitu analisis RGEC dan variabel terikat 

adalah kinerja keuangan. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Risk Profile 

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Passal 7 ayat 1 

penolaian terhadap factor profil resiko sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan 

kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang 

dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko 

likuiditas, risiko operasional, risiko hokum, risiko strategic, risiko 

kepatuhan, risiko reputasi. Penelitian ini mengukur gaktor Risk Profile 

dengan menggunakan 3 (tiga) indicator yaitu factor risiko kredit dengan 

menggunakan rumus Non Performing Loan (NPL), risiko pasar dengan 

menggunakan rumus Interest Rate Risk (IRR), dan risiko likuiditas 

dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to 

Asset ratio (LAR), dan Cash Ratio 

b. Good Corporate Governance 

Penilaian terhadap factor GCG dalam pendekatan RGEC 

didasarkan ke dalam tiga aspek utama yaitu: governance structure, 

governance process, dan governance output.Berdasarkan ketetapan 
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Bank Indonesia yang disajikan dalam Laporan Pengawasan Bank.
54

 

Governance structure mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas komite. Governance process mencakup fungsi 

kepatuhan bank, penangan benturan kepentingan, penerapan 

penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan 

ekstern, penerapan manajemen resiko termasuk pengendalian intern, 

penyediaan dan kepada pihak terkait dan dana besar serta rencana 

strategic bank. Aspek terakhir governanceoutputmencakup transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan lapora pelaksanaan GCG yang 

memenuhi prinsip Transparancy, Accountability, responsibility, 

Independency, dan Fairness (TARIF). 

c. Earning 

Penilaian terhadap factor earning didasarkan pada dua rasio, 

yaitu: 

3) Return on Asset (ROA) atau rasio laba sebelum pajak terhadap rata-

rata total asset 

4) Net Interest Margin (NIM) atau rasio pendapatan bunga bersih 

terhadap rata-rata total asset. 

d. Capital 

Peraturan bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian 
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terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan.CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko
55

. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dimana 

alat pengumpul datanya merupakan form pencatatan dokumen dan sumber 

datanya dari laporan keuangan Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri 

periode 2013- 2017 yang telah dipublikasikan di web masing-masing 

Bank. 

 

D. Lokasi, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri 

Syariah, dengan tema yang diambil tentang analisis perbandingan 

kinerja keuangan dengan pendekatan RGEC guna mengetahui 

perbandingan kinerja keuangan pada Bank Muamalat dan Bank Syariah 

Mandiri periode 2013-2017. 
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2. Populasi Penelitian 

Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari 

seluruh obyek yang di teliti.
56

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. 

3. Sampel Penelitian 

Sampel adalah besaran tertentu dari sebagian populasi yang 

memiliki karakteristik sama dengan populasi.
57

 Sampel pada penelitian 

ini adalah neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2013 sampai tahun 

2017 yang terdapat pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. 

 

E. Analisis Data 

Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap 

deskripsi, tahap uji persyaratan analisis, dan tahap pengujian hipotesis. 

1. Tahap Deskripsi Data 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap deskripsi data, 

adalah menyiapkan data, yaitu data tentang laporan keuangan pada 

Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017. 
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2. Tahap Pengujian Persyaratan. 

Tahap pengujian persyaratan analisis dalam penelitian ini 

pertama data di uji normalitas dan homogenitas.Persyaratan analisis 

statistic parametric adalah di uji normalitas dan homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

distribusi sebuah data yang didapatkan mengikuti atau mendekati 

hokum sebaran normal baku dari Gauss. Disini peneliti 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov satu sampel dengan SPSS16.0 

for windows, untuk menguji normalitas. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

variansi antara kelompok yang diuji berbeda atau tidak, variansinya 

homogeny atau heterogen. Data yang diharapkan adalah 

homogeny.Dalam penelitian ini data di uji homogenitas 

menggunakan One-Way ANOVA dengan SPSS16.0 for windows.
58

 

Untuk mendapatkan data yang akurat maka instrument 

angket yang dipakai harus  diuji validitas dan reliabilitas. Uji 

validitas digunakan untuk mendapatkan validitas yang tinggi dari 

instrumen, sehingga bisa memenuhi persyaratan. Sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan guna memperoleh gambaran yang tetap 

mengenai apa yang diukur. 
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3. Tahap Pengujian Hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan Independent 

Sample t test dan Mann Whitney. 

a. Independent Sample t test  

Independent Sample t test adalah uji komparatif atau uji 

beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang 

bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval 

atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud disini adalah dua 

kelompok yang tidak berpasangan, atinya sumber data berasal dari 

dua subjek yang berbeda. Sebelum dilakukan uji t test (Independent 

Sample t test) dilakukan uji kesamaan varian dengan F test (Levene’s 

Test), artinya jika varian sama,  maka penggunaan Equel Variances 

Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda 

menggunakan Equel Variances Not Assumed (diasumsikan varian 

berbeda).
59

 Pemrosesan data menggunakan SPSS (Statistical 

Package for the Social Science). 

b. Mann-Whitney 

Uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan u-test.Uji ini 

dikembangkan oleh H.B Mann dan D.R. Whitney dalam tahun 1947. 

Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T 

parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. 

Tehnik ini dipakai untuk mengetest signifikansi perbedaan antara 
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dua populasi, dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari 

populasi yang sama. Test ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan 

uji-t bilamana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak 

terpenuhi, dan bila datanya berskala ordinal.
60
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang data yang digunakan dalam penelitian, hasil 

penelitian yang diperoleh berdasarkan olah data yang telah dilakukan mencakup 

hasil analisis deskriptif, hasil uji asumsi klasik dan uji hipotesis meliputi hasil uji 

independent sample t-test atau man whitney. 

A. Data tentang Non Performing Loan (NPL), Loan Deposits Ratio (LDR), 

Return on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan Capital Adequacy 

Ratio ( CAR). 

Data yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini 

adalah data Non Performing Loan (NPL), Loan Deposits Ratio (LDR), Return 

on Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang berupa data sekunder berupa deret waktu (time series) mulai tahun 

2013-2017. Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang di publikasikan 

oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah. 

Tabel 4.1 

Data NPL periode 2013-2017 

TAHUN MUAMALAT BSM 

2013 1.56% 2.29% 

2014 4.85% 4.29% 

2015 4.2% 4.05% 

2016 1.4% 3.13% 

2017 2.75% 3.12% 

Sumber :  Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah, 

Data diolah.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa NPL Periode 2013 - 

2017 antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, NPL-nya lebih tinggi 

Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 3,37% sedangkan NPL Bank 

Muamalat rata-ratanya 2,95%. 

Tabel 4.2 

Data LDR periode 2013-2017 

TAHUN MUAMALAT BSM 

2013 99.99% 89.37% 

2014 84.14% 82.13% 

2015 90.3% 91.99% 

2016 95.13% 79.19% 

2017 84.41% 78.29 

Sumber :  Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah, 

Data diolah.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa LDR Periode 2013 - 

2017 antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, LDR-nya lebih tinggi 

Bank Muamalat dengan rata-rata 90,79% sedangkan LDR Bank Syariah 

Mandiri rata-ratanya 84,19%. 

Tabel 4.3 

Data ROA periode 2013-2017 

TAHUN MUAMALAT BSM 

2013 0.5% 1.53% 

2014 O.17% -0.04% 

2015 0.2% 0.56% 

2016 0.22% 0.59% 

2017 0.11% 0.59% 

Sumber :  Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah, 

Data diolah.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa ROA Periode 2013 - 

2017 antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, ROA-nya lebih tinggi 

Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 0,64% sedangkan ROA Bank 

Muamalat rata-ratanya 0,24%. 

Tabel 4.4 

Data NIM periode 2013-2017 

TAHUN MUAMALAT BSM 

2013 4.46% 7.25% 

2014 3.36% 6.19% 

2015 4.09% 6.27% 

2016 3.21% 7.35% 

2017 2.48% 6.75% 

Sumber :  Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah, 

Data diolah.  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa NIM Periode 2013 - 

2017 antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, NIM-nya lebih tinggi 

Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 6,76% sedangkan NIM Bank 

Muamalat rata-ratanya 3,52%. 

Tabel 4.5 

Data CAR periode 2013-2017 

TAHUN MUAMALAT BSM 

2013 14.05% 14.1% 

2014 13.91% 14.76% 

2015 12% 12.58% 

2016 12.74% 14.01% 

2017 13.62% 15.89% 

Sumber :  Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalah, 

Data diolah.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa CAR Periode 2013 - 

2017 antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, CAR-nya lebih tinggi 

Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata 14,26% sedangkan CAR Bank 

Muamalat rata-ratanya 13,26%. 

 

B. Hasil Penghitungan SPSS  

1. Hasil Analisis Deskriptif NPL 

a. Uji Normalitas 

Table 4.6 

Tests of Normality 

 Bank 

Syariah 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NPL BSM .220 5 .200
*
 .930 5 .598 

Muamalat .216 5 .200
*
 .899 5 .406 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Pada uji normalitas NPL antara BSM dan Bank Muamalat 

terlihat bahwa data NPL berdistribusi normal dimana nilai Sig. (2 

tailed) >0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Table 4.7 

Test of Homogeneity of Variances 

NPL    

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

3.520 1 8 .097 
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c. Uji Independent Sample T-Test  

Table 4.8 

Group Statistics 

 Bank 

Syariah 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

NPL BSM 5 3.3760 .80547 .36022 

Muamalat 5 2.9520 1.54492 .69091 

Tabel 4.9 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

 
 

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

NPL Equal variances 

assumed 
3.520 .097 .544 8 .601 .42400 .77917 -1.37278 2.22078 

Equal variances 

not assumed 
  .544 6.025 .606 .42400 .77917 -1.48065 2.32865 

 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai sig. Levene's Test for 

Equality of Variances adalah sebesar 0.97 >0.05 maka dapat diartikan 

bahwa varians data antara BSM dan Muamalat adalah homogen atau 

sama.
61

 Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-testdi atas 

berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal variances 

assumed.  

Berdasarkan tabel output Independent sample test pada bagian 

Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0.601>0.05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji 
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independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NPL antara BSM dan Muamalat. 

Pada tabel output terlihat mean difference itu merupakan selisih 

NPL antara BSM dan Muamalat. 

2. Hasil analisis deskriptif LDR 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.10 

Tests of Normality 

 Bank 

Syariah 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

LDR BSM .231 5 .200
*
 .881 5 .315 

Muamalat .224 5 .200
*
 .913 5 .484 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Pada uji normalitas LDR antara BSM dan Bank Muamalat 

terlihat bahwa data LDR berdistribusi normal dimana nilai Sig. (2 

tailed) >0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.11 

Test of Homogeneity of Variances 

LDR    

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.017 1 8 .900 
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c. Uji Independent Sample T-Test 

Tabel 4.12 

Group Statistics 

 
Bank 

Syariah 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

LDR BSM 5 84.1940 6.15885 2.75432 

Muamalat 5 90.7940 6.86736 3.07118 

 

Tabel 4.13 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

 
 

F Sig. T df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

LDR Equal variances 

assumed 
.017 .900 -1.600 8 .148 -6.60000 4.12534 -16.11305 2.91305 

Equal variances 

not assumed 
  -1.600 7.907 .149 -6.60000 4.12534 -16.13256 2.93256 

 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai sig. Levene's Test for 

Equality of Variances adalah sebesar 0.90>0.05 maka dapat diartikan 

bahwa varians data antara BSM dan Muamalat adalah homogen atau 

sama.
62

 Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test diatas 

berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal variances 

assumed.  

Berdasarkan tabel output Independent sample test pada bagian 

Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 
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0.148>0.05. maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji 

independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil LDR antara BSM dan 

Muamalat. 

Pada tabel output terlihat mean difference itu merupakan selisih 

LDR antara BSM dan Muamalat. 

3. Hasil Analisis Deskriptif ROA 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.14 

Tests of Normality 

 Bank 

Syariah 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

ROA BSM .340 5 .060 .872 5 .276 

Muamalat .353 5 .041 .805 5 .089 

a. Lilliefors Significance Correction     

Pada uji normalitas ROA antara BSM dan Bank Muamalat 

terlihat bahwa data LDR berdistribusi tidak  normal dimana nilai Sig. (2 

tailed) <0,05 sehingga tidak bisa dilakukan pengujian dengan 

menggunakan independent sample t-tes sehingga alat uji-nya 

menggunakan pengujian Mann Whitney. 
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b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.15 

Test of Homogeneity of Variances 

ROA    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1.838 1 8 .212 

 

c. Uji Mann-Whitney Test 

Tabel 4.16 

Ranks 

 Bank 

Syariah 
N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

ROA BSM 5 7.00 35.00 

Muamalat 5 4.00 20.00 

Total 10   

 

Test Statistics
b
 ROA 

Mann-Whitney U 5.000 

Wilcoxon W 20.000 

Z -1.571 

Asymp. Sig. (2-tailed) .116 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 
.151

a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Bank 

Syariah 

 

Berdasarkan tabel ouput di atas diketahui nilai Asymp.Sig. (2-

tailed) sebesar 0.116, karena nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 
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0.116>0.05, maka sesuai dengan dasar pengabilan keputusan dalam uji 

Mann Whitney dapat disimpulkan bahwa H0 di terima dan Ha ditolak. 

Penerimaan terhadap H0 mengandung pengertian bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap ROA antara bank Muamalat dan 

Bank Syariah Mandiri. 

4. Hasil analisis deskriptif NIM 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.17 

Tests of Normality 

 Bank 

Syariah 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

NIM BSM .220 5 .200
*
 .880 5 .310 

Muamalat .182 5 .200
*
 .969 5 .866 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Pada uji normalitas NIM antara BSM dan Bank Muamalat 

terlihat bahwa data LDR berdistribusi normal dimana nilai Sig. (2 

tailed) >0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.18 

Test of Homogeneity of Variances 

NIM    

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.740 1 8 .415 
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c. Uji Independent Sample T-Test 

Tabel 4.19 

Group Statistics 

 
Bank 

Syariah 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

NIM BSM 5 6.7620 .53695 .24013 

Muamalat 5 3.5200 .77650 .34726 

 

Tabel 4.20 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

NIM Equal variances 

assumed 
.740 .415 7.679 8 .000 3.24200 .42220 2.26840 4.21560 

Equal variances 

not assumed 
  7.679 7.114 .000 3.24200 .42220 2.24687 4.23713 

 

Berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai sig. Levene's 

Test for Equality of Variances adalah sebesar 0.415>0.05 maka dapat 

diartikan bahwa varians data antara BSM dan Muamalat adalah homogen 

atau sama.
63

 Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test 

di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal variances 

assumed.  

Berdasarkan tabel output Independent sample test pada bagian 

Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.<0.05. 

                                                 
63

Ibid, 99. 
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maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent 

sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil NIM antara BSM dan 

Muamalat. 

Pada tabel output terlihat mean difference itu merupakan selisih 

NIM antara BSM dan Muamalat. 

5. Hasil analisis deskriptif CAR 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.21 

Tests of Normality 

 Bank 

Syariah 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

CAR BSM .215 5 .200
*
 .975 5 .904 

Muamalat .259 5 .200
*
 .892 5 .366 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Pada uji normalitas CAR antara BSM dan Bank Muamalat 

terlihat bahwa data LDR berdistribusi normal dimana nilai Sig. (2 

tailed) >0,05 
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b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.22 

Test of Homogeneity of Variances 

CAR    

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.125 1 8 .733 

 

c. Uji Independent Sample T-Test 

Tabel 4.23 

Group Statistics 

 
Bank 

Syariah 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

CAR BSM 5 14.2680 1.20593 .53931 

Muamalat 5 13.2640 .87094 .38949 

Tabel 4.24 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

  
F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

CAR Equal 

variances 

assumed 

.125 .733 1.509 8 .170 1.00400 .66525 -.53007 2.53807 

Equal 

variances 

not assumed 

  
1.509 7.280 .173 1.00400 .66525 -.55688 2.56488 

Berdasarkan Tabel output di atas diketahui nilai sig.Levene's 

Test for Equality of Variances adalah sebesar 0.733>0.05 maka dapat 
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diartikan bahwa varians data antara BSM dan Muamalat adalah homogen 

atau sama.
64

 Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test 

di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel Equal variances 

assumed.  

Berdasarkan tabel output Independent sample test pada bagian 

Equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0.170>0.05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji 

independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil CAR antara BSM dan 

Muamalat. 

Pada tabel output terlihat mean difference itu merupakan selisih 

CAR antara BSM dan Muamalat. 
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Ibid, 99. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Kinerja Keuangan Bank Muamalat dengan Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning and Capital pada tahun 2013-2017 

Tabel 5.1 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan NPL 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 SS 0% < NPL < 2% 

2 S 2% ≤ NPL < 5% 

3 CS 5% ≤ NPL < 8% 

4 KS 8% < NPL ≤ 11% 

5 TS NPL > 11% 

Sumber : Kondisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 

 

Tabel 5.2 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan LDR 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 SS 50% < LDR ≤ 75% 

2 S 75% ≤ LDR < 85% 

3 CS 85% ≤ LDR < 100% 

4 KS 100% < LDR ≤ 120% 

5 TS LDR >120% 

Sumber : Kondisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 
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Tabel 5.3 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan ROA 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 SS ROA > 1,5% 

2 S 1,25% < ROA ≤ 1,5% 

3 CS 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

4 KS 0% < ROA ≤ 0,5% 

5 TS ROA > 0% 

Sumber : Kondisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 

Tabel 5.4 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan NIM 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 SS NIM > 5% 

2 S 2,01% - 5% 

3 CS 1,5% - 2,00% 

4 KS 0% - 1,49% 

5 TS NIM < 0 

Sumber : Kondisi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 

Tabel 5.5 

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan CAR 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 SS CAR ≥ 11% 

2 S 9,5% ≤ CAR ≤ 11% 

3 CS 8% ≤ CAR ≤ 9,5% 

4 KS 6,5% ≤ CAR ≤ 8% 

5 TS CAR > 6,5% 
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1. Kinerja Keuangan Bank Muamalat tahun 2013 

Tabel 5.6 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 1.56% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

LDR 99.99% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.5% 4 Kurang sehat 

Kurang 

sehat 

NIM 4.64% 2 Sehat 
Sehat 

Permodalan CAR 14.05% 2 sehat 

Profil risiko Bank Muamalat termasuk peringkat 1 dan 3, karena 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank,kemungkinan 

kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah 

selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas penerapan 

manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL dan LDR 

msing-masing rasio sebesar 1. 56% dan 99.99%. 

Faktor rentabilitas kurang sehat, karena laba kurang dari target 

yang telah ditetapkan dan kurang mendukung permodalan bank yang 

dinyatakan dengan rasio ROA dan NIM, dengan masing-masing rasio 

sebesar 0.5% dan 4.64%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 4.05%. 



 

65 

 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

2. Kinerja Keuangan Bank Muamalat tahun 2014 

Tabel 5.7 

Komponen 

Faktor 

Rasio % 

Rasio 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 4.85% 4 Kurang sehat Kurang sehat 

LDR 84.14% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.17% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

NIM 3.36% 2 Sehat 
Sehat 

Permodalan CAR 13.91% 2 Sehat 

Profil risiko Bank Muamalat termasuk peringkat 4 dam 1, dengan 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank,kemungkinan 

kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong tinggi 

selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas penerapan 

manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL dan LDR 

msing-masing rasio sebesar 4.85% dan 84.14%.  

Faktor rentabilitas cukup sehat, karena laba yang didapatkan tidak 

terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit dari target yang telah ditetapkan dan 

kurang mendukung permodalan bank yang dinyatakan dengan rasio ROA 

dan NIM, dengan masing-masing rasio sebesar 0.17% dan 3.36%. Peringkat 



 

66 

 

faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang artinya yaitu bank 

memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai relatif terhadap profil 

risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sehat, yang 

ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 13.91%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

3. Kinerja Keuangan Bank Muamalat tahun 2015 

Tabel 5.8 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 4.2% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

LDR 90.3% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.20% 4 Kurang sehat Kurang sehat 

NIM 4.09% 2 Sehat 
Sehat 

Permodalan CAR 12% 2 Sehat 

Profil risiko Bank Muamalat termasuk peringkat 3, dengan 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank,kemungkinan 

kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong standar 

selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas penerapan 

manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL dan LDR 

msing-masing rasio sebesar 4.2% dan 90.3%.  
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Faktor rentabilitas antara sehat dan kurang sehat, karena laba yang 

didapatkan lumayan banyak dari target yang telah ditetapkan dan kurang 

mendukung permodalan bank yang dinyatakan dengan rasio ROA dan NIM, 

dengan masing-masing rasio sebesar 0.20% dan 4.09%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 12%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

4. Kinerja Keuangan Bank Muamalat tahun 2016 

Tabel 5.9 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 1.4% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

LDR 95.13% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.22% 4 Kurang sehat Kurang sehat 

NIM 3.21% 2 Sehat 
Sehat 

Permodalan CAR 12.74% 2 Sehat 

Profil risiko Bank Muamalat termasuk peringkat 1 dan 3, dengan 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank,kemungkinan 
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kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong tidak 

terlalu rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas 

penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL 

dan LDR msing-masing rasio sebesar 1.4% dan 95.13%.  

Faktor rentabilitas antara sehat dan kurangsehat, karena laba yang 

didapatkan tidak terlalu banyak dari target yang telah ditetapkan dan kurang 

mendukung permodalan bank yang dinyatakan dengan rasio ROA dan NIM, 

dengan masing-masing rasio sebesar 0.22% dan 3.21%. Peringkat faktor 

permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang artinya yaitu bank 

memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai relatif terhadap profil 

risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sehat, yang 

ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 12.74%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 
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5. Kinerja Keuangan Bank Muamalat tahun 2017 

Tabel 5.10 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 2.75% 2 Sehat Sehat 

LDR 84.41% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.11% 4 Kurang sehat Kurang sehat 

NIM 2.48% 2 Sehat 
Sehat 

Permodalan CAR 13.62% 2 Sehat 

Profil risiko Bank Muamalat termasuk peringkat 2 dam 1, dengan 

mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank,kemungkinan 

kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah 

selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas penerapan 

manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL dan LDR 

msing-masing rasio sebesar 2.75 % dan 84.41%.  

Faktor rentabilitas antara sehat dan kurang sehat, karena laba yang 

didapatkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit dari target yang 

telah ditetapkan dan kurang mendukung permodalan bank yang dinyatakan 

dengan rasio ROA dan NIM, dengan masing-masing rasio sebesar 0.11% 

dan 2.48%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

13.62%. 
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Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang kurang sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

 

B. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Risk Profile, Good 

Corporate Governance, earning and Capital pada tahun 2013-2017 

1. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2013 

Tabel 5.11 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 2.28% 2 Sehat Sehat 

LDR 89.3% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

Rentabilitas 
ROA 1.53% 2 Sehat Sehat 

Sangat sehat 

Sehat 

NIM 7.25% 1 Sangat sehat 

Permodalan CAR 14.1% 2 Sehat 

Profil risiko Bank Syariah Mandiri termasuk peringkat 2 dam 3, 

dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh 

bank,kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren 

komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang 

dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan 

rasio NPL dan LDR msing-masing rasio sebesar 2.28 % dan 89.3%.  
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Faktor rentabilitas tergolong sehat, karena laba yang didapatkan 

termasuk banyak dari target yang telah ditetapkan dan mendukung 

permodalan bank yang dinyatakan dengan rasio ROA dan NIM, dengan 

masing-masing rasio sebesar 1.53% dan 7.25%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 14.1%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya 

2. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2014 

Tabel 5.12 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 4.29% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

LDR 82.13% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Rentabilitas 
ROA -0.04% 5 Tidak sehat Tidak sehat 

NIM 6.19% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Permodalan CAR 14.76% 2 Sehat Sehat 

Profil risiko Bank Syariah Mandiri termasuk peringkat3 dan 1, 

dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh 
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bank,kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren 

komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang 

dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan 

rasio NPL dan LDR msing-masing rasio sebesar 4.29 % dan 82.13%.  

Faktor rentabilitas tergolong antara sangat sehat dan tidak sehat, 

karena laba yang didapatkan termasuk melebihi dari target yang telah 

ditetapkan dan sangat tidak mendukung permodalan bank yang dinyatakan 

dengan rasio ROA dan NIM, dengan masing-masing rasio sebesar -0.04% 

dan 6.19%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

14.76%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang tidak sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 
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3. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2015 

Tabel 5.13 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 

NPL 4.05% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

LDR 81.99% 3 
Cukup 

tsehat 
Cukup sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.56% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

NIM 6.27% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Permodalan CAR 12.58% 2 Sehat Sehat 

Profil risiko Bank Syariah Mandiri termasuk 3 yaitu cukup sehat, 

dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh 

bank,kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren 

komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang 

dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan 

rasio NPL dan LDR msing-masing rasio sebesar 4.05 % dan 81.99%.  

Faktor rentabilitas tergolong bervariasi antara sangat sehat dan 

cukup sehat, karena laba yang didapatkan termasuk melebihi dari target 

yang telah ditetapkan dan mendukung permodalan bank yang dinyatakan 

dengan rasio ROA dan NIM, dengan masing-masing rasio sebesar 0.56% 

dan 6.27%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 
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permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

12.58%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

4. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2016 

Tabel 5.14 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 3.13% 2 Sehat Sehat 

LDR 79.19% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Rentabilitas 
ROA 0.59% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

NIM 7.35% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Permodalan CAR 14.01% 2 Sehat Sehat 

Profil risiko Bank Syariah Mandiri termasuk peringkat 2 dan 1, 

dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, 

kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit 

tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas 

penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL 

dan LDR msing-masing rasio sebesar 3.13 % dan 79.19%.  

Faktor rentabilitas tergolong cukup sehat hingga sangat sehat, 

karena laba yang didapatkan termasuk melebihi dari target yang telah 
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ditetapkan dan kurang mendukung permodalan bank yang dinyatakan 

dengan rasio ROA dan NIM, dengan masing-masing rasio sebesar 0.59% 

dan 7.35%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 2 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan dalam permodalan dan memadai 

relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 14.1%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 

5. Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2017 

Tabel 5.15 

Komponen 

Faktor 
Rasio 

% 

Rasio 
Peringkat Kriteria Keterangan 

Profil risiko 
NPL 3.12% 2 Sehat sehat 

LDR 78.29% 1 Sangat sehat Sangat sehat 

Rentabilitas 

ROA 0.58% 3 Cukup sehat Cukup sehat 

NIM 6.75% 1 
Sangat 

Sehat 
Sangat Sehat 

Permodalan CAR 15.89% 1 
Sangat 

Sehat 
Sangat Sehat 
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Profil risiko Bank Syariah Mandiri termasuk peringkat 2 dan 1, 

dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank, 

kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko inheren komposit 

tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang dan kualitas 

penerapan manajemen risiko secara komposit bervariasi dengan rasio NPL 

dan LDR msing-masing rasio sebesar 3.12 % dan 78.29%.  

Faktor rentabilitas tergolong sangat sehat, karena laba yang 

didapatkan termasuk melebihi dari target yang telah ditetapkan dan kurang 

mendukung permodalan bank yang dinyatakan dengan rasio ROA dan NIM, 

dengan masing-masing rasio sebesar 0.58% dan 6.75%.  

Peringkat faktor permodalan menunjukkan bahwa peringkat 1 yang 

artinya yaitu bank memiliki kecukupan permodalan yang sangat bagus dan 

memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan 

permodalan yang sehat, yang ditunjukkan dengan rasio CAR sebesar 

15.89%. 

Nilai rasio RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank 

tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan kesimpulan peringkat yang bervariasi, yang mencerminkan kondisi 

bank yang secara umum yaitu beberapa komponen sehat tetapi juga terdapat 

yang cukup sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan juga faktor lainnya. 
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C. Perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Muamalat dengan Bank 

Syariah Mandiri tahun 2013-2017 

Perbedaan kinerja keuangan antara Bank Muamalat dengan Bank 

Syariah Mandiri tahun 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dalam hasil statistika rata-rata NPL Bank Syariah Mandiri  sebesar 3.3760 

dan Bank Muamalat  sebesar 2.9520, hal ini menggambarkan bahwa 

semakin tingginya nilai rasio NPL maka akan memberikan pengaruh negatif 

pada bank. Salah satu dampak negatifnya adalah mengurangi jumlah modal 

yang dimiliki bank. Hasil statistika di atas  juga menunjukan bahwa NPL 

Bank Syariah Mandiri  lebih tinggi dibandingkan NPL Bank Muamalat, 

Bank Syariah Mandiri dibebani pembiayaan kepada nasabah, perputaran 

uang serta pembiayaan dengan dana minim. Dengan demikian NPL Bank 

Muamalat dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan NPL Bank 

Syariah Mandiri. 

2. Dalam hasil statistika rata-rata LDR Bank Syariah Mandiri  sebesar 84.1940 

dan Bank Muamalat sebesar 90.7940, hal ini menggambarkan bahwa 

tingginya rasio LDR menunjukan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh 

dananya atau relatif tidak likuid, sebaliknya apabila jika rasio LDR rendah 

maka menunjukan bahwa bank likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang 

akan siap dipinjamkan. Hasil statistika di atas  juga menunjukan bahwa 

LDR Bank Syariah Mandiri  lebih rendah bila dibandingkan dengan LDR 

Bank Muamalat. Bisa  jadi dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit jumlahnya banyak dikarenakan adanya system bagi hasil.  
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Dengan begitu LDR Bank Syariah Mandiri lebih baik jika dibandingkan 

LDR Bank Muamalat. 

3. Dalam hasil statistika rata-rata ROA Bank Syariah Mandiri sebesar 7 dan 

Bank Muamalat sebesar 4, hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi 

nilai ROA maka bank tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan 

pertumbuhan, dan semakin besar pula nilai ROA maka tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut akan semakin baik dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan asset. Hasil uji beda pada variabel ROA 

menunjukan tidak terdapat perbedaan antara bank Bank Syariah Mandiri 

dan Bank Muamalat hal ini menunjukan bahwa manajemen bank tersebut 

dapat mengelola keuangan dengan menekan biaya dan diharapkan akan 

mendapatkan pendapatan biaya dari hasil pengelolaan biaya tersebut. 

Dengan hasil di atas  maka ROA Bank Syariah Mandiri lebih baik 

dibandingkan dengan ROA Bank Muamalat. 

4. Dalam hasil statistika rata-rata NIM Bank Syariah Mandiri sebesar 6.7620 

dan Bank Muamalat sebesar 3.5200, hal ini menggambarkan bahwa semakin 

tinggi nilai NIM sebuah bank maka semakin efisien bank tersebut dalam 

beroperasi, dan semakin tingginya nilai NIM maka akan mempengaruhi 

pada peningkatan pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif 

yang dikelola oleh pihak bank dengan baik. Hasil uji beda pada variabel 

NIM menunjukan tidak terdapat perbedaan antara Bank Syariah Mandiri 

dan bank Mumalat,  hal ini dikarenakan pengelolaan bank terhadap 

pendapatan bunga telah dilakukan dengan baik, karena dengan dilakukannya 
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pengelolaan yang baik maka akan meningkatkan pendapatan bunga bersih 

yang akhirnya akan menaikkan laba bank tersebut. Dengan hasil di atas  

menunjukan bahwa NIM Bank Syariah Mandiri lebih baik dibandingkan 

NIM Bank Muamalat. 

5. Dalam hasil statistika rata-rata CAR Bank Syariah Mandiri sebesar 14.2680 

dan Bank Muamalat sebesar 13.2640, hal ini menggambarkan bahwa 

semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut 

untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang 

beresiko. Maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Hasil uji beda 

pada variabel CAR menunjukan tidak terdapat perbedaan antara bank Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat, hal ini dikarenakan bank tersebut 

mempunyai tingkat modal yang baik dalam mengelola seluruh kegiatan 

keuangan bank tersebut. Kecukupan modal yang kuat menunjukan bank 

mampu mengatasi kerugian yang terjadi dan melindungi sumber dana yang 

ada terutama dana yang tidak dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun 

daerah. Dengan hasil di atas  menunjukan bahwa CAR Bank Syariah 

Mandiri lebih baik dibandingkan CAR Bank Muamalat. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa yang menjadi keterbatasan peneliti dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir tesis, dimana dalam penelitian tesis ini peneliti hanya 

memaparkan bagaimana cara menghitung tingkat kesehatan bank dengan 

cakupan risk profile, earnings, dan capital yang menggunakan rasio keuangan 
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masing-masing aspek sebagai berikut : risk profile dengan rasio NPL dan LDR, 

earnings dengan rasio ROA dan NIM, serta capital dengan rasio CAR. Rasio-

rasio yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa saja yang digunakan 

karena beberapa aspek dalam risk profile, earnings, dan capital di anggap 

sudah mewakili aspek keseluruhan sehingga dapat digunakan untuk 

menentukan dan menilai tingkat kinerja keuangan. Kemudian berdasarkan hasil 

perhitungan nilai rasio keuangan masing-masing aspek tersebut hasilnya 

digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan nilai komposit sehingga akan 

memperlihatkan peringkat komposit kesehatan pada masing-masing bank.  

Selain itu, disini peneliti menghitung sendiri, sehingga hasil yang 

diperoleh berbeda dengan hasil yang telah dipublikasikan oleh bank. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka bisa ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa dalam hasil penelitian tugas akhir ini masih 

memiliki suatu kelemahan, yaitu dalam menentukan hubungan antara nilai 

komposit dari rasio keuangan masing-masing aspek tidak diuji melalui 

pengujian korelasi atau regresi. Hasil penelitian kurang bisa menunjukkan 

seberapa besar nilai korelasi ataupun regresi secara detail. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian, berisi kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan maka 

dapat diketahui hasilnya sebagai berikut : 

1. Dalam pengujian menggunakan SPSS, tingkat kesehatan bank diukur 

dengan menggunakan variabel RGEC antara lain NPL, LDR, ROA, NIM 

dan CAR. Hasil dari pengujian secara statistika didapatkan bahwa terdapat 

perbedaan antara beberapa variabel penilai tingkat kesehatan Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Muamalat, antara lain pada variabel NPL (Non 

Performing Loan) dengan hasil 0.601, LDR (Loan to Deposit Ratio) dengan 

hasil 0.148, CAR (Capital Adequacy Ratio) dengan hasil 0.170. Secara 

keseluruhan hasil ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan terdapat 

perbedaan antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian 

Hasil dari pengujian secara statistika didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 

antara beberapa variabel penilai tingkat kesehatan perbankan Bank Syariah 

Mandiri dan Bank Muamalat antara lain pada variabel ROA (Return On 

Assets) dengan hasil 0.011, dan NIM (Net Interest Margin) dengan hasil 0 

yang secara keseluruhan haisl tersebut kurang dari  0.05 sehingga dapat 
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dikatakan tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan antara Bank 

Muamalat dan bank Syariah Mandiri.  

2. Dalam pengujian di atas  yang telah dilakukan terdapat perbedaan secara 

signifikan antara kedua jenis bank (Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Muamalat), yaitu pada bank Syariah Mandiri mempunyai keunggulan dalam 

rasio variabel NPL (Non Performing Loan), dan CAR (Capital Adequacy 

Ratio). Sementara itu, pada Bank Muamalat mempunyai keunggulan dalam 

rasio variabel LDR (Loan to Deposit Ratio). 

3. Hasil statistika diatas juga menunjukan bahwa NPL Bank Syariah Mandiri 

lebih tinggi dibandingkan NPL Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri 

dibebani pembiayaan kepada nasabah, perputaran uang serta dana yang 

minim. Dengan demikian NPL Bank Muamalat dapat dikatakan lebih baik. 

Hasil statistika LDR bank Syariah Mandiri lebih rendah bila dibandingkan 

dengan LDR bank Muamalat, bank Syariah Mandiri dibebani pembiayaan 

sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

jumlahnya banyak dikarenakan adanya system bagi hasil. Dengan demikian 

LDR Bank Muamalat lebih baik jika dibandingkan LDR Syariah Mandiri. 

Hasil statistika NIM menunjukan tidak terdapat perbedaan antara bank 

Syariah Mandiri dan bank Mumalat,  hal ini dikarenakan pengelolaan bank 

terhadap pendapatan bunga telah dilakukan dengan baik, karena dengan 

dilakukannya pengelolaan yang baik maka akan meningkatkan pendapatan 

bunga bersih yang akhirnya akan menaikkan laba bank tersebut. Dengan 

hasil di atas  menunjukan bahwa NIM bank Syariah Mandiri lebih baik 
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dibandingkan NIM bank Muamalat terutama berasal dari kegiatan 

pemberian kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai resiko seperti 

resiko kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (negative spread), 

kurs valas (jika kredit diberikan dalam valas) dan sebagainya. 

 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Peneliti berikutnya 

Berdasarkan hasil penelitian untuk peneliti selanjutnya sebaiknya 

memperbanyak lagi jumlah sampel bank yang diteliti.Serta menambah variabel 

penelitian.Semua variabel dalam RGEC dan variabel ekonomi makro bisa 

ditambahkan supaya hasilnya lebih maksimal. 

2. Untuk Bank 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan sebagai 

pertimbangan dalam menganalisis kesehatan bank dengan pendekatan 

RGEC. 

b. Untuk Bank baik Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri diharapkan 

agar memperbaiki beberapa aspek karena terdapat periode yang mana 

aspek variabel nya dalam kondisi yang kurang sehat. 

c. Bank juga perlu untuk mengembangkan usaha dengan pelayanan yang 

lebih baik lagi. Dengan adanya bank yang sehat akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, nasabah, karyawan dan juga investor. 
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