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ABSTRAK 

 

Dwi Afriyana, 2019. Analisis perbedaan profitabilitas Bank UmumSyariah di Indonesia 
sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 
tentang Good Corporate Governance. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo.PembimbingDr Anton Sudrajat, M.A. 

Kata Kunci: Return On Asset (ROA),Return On Equity (ROE). 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di bank syariah dilandasi oleh 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate 
Governance. Undang-undang (UU) perbankan syariah menetapkan Good Corporate 
Governance sebagai kewajiban bagi semua bank syariah dan Unit Usaha Syariah 
(UUS). Undang-undang (UU) menyebut Good Corporate Governance sebagai 
tatakelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatan usaha. 
Undang-undang juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur 
internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan perbedaan profitabilitas Bank 
Umum Syariah sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 
keuangan bulanan periode sebelum penerapan GCG tahun 2006-2009 dan periode 
sesudah penerapan GCG tahun 2010-2013 yang diperoleh melalui website OJK. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis 
penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komperatif. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu uji beda, sebelumnya harus dilakukan uji normalitas 
dan homogenitas. Karena didapat hasil bahwa data ada yang tidak berdistribusi normal 
maka uji hipotesis yang dipakai adalah ujiWilcoxon dan data yang berdistribusi normal 
menggunakan uji Paired Sampel T-Test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan  
profitabilitas Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 
Governance dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dan rasio Return On 
Equity (ROE). 

 







SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Afrivana

NIM

Fakultas

:2fi815017

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Sebelum
Dan Sesudah Penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1ll33lpBIl200g

Tentang Good Corporate Governance

Dengan ini meny*takan bahwa naskah sleripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan
IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari
keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya,

Ponorogo, 02 Desember 2019



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Nim

Jurusan

Fakultas

Dwi Afiiyana

210815017

Perbankan Syariah

Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenamya bahwa skripsi yang saya tulis ini

adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan dari pengambilan alihan

tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikimn saya.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia

menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2019

Yang rnembuat pernyataan

I/

I



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalul lintas pembayaran. Bank 

umum syariah dapat beroperasi sebagai bank devisa maupun non devisa.1 

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang semakin 

beragam produk dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka 

Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah menjadi semakin 

penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Good Corporate Governance 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank umum syariah. Pertama, 

dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat meminimalkan 

agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian 

kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya 

perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka 

pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri. Kedua, dapat 

meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila 

perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Ketiga, dengan good 
                                                            

1 Andri Soemitra, “Bank & Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2009), 61. 
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corporate governance proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara 

lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat 

meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Dan 

keempat, penerapan corporate governance yang konsisten juga akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.2 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di bank syariah 

dilandasi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Good 

Corporate Governance. Undang-undang (UU) perbankan syariah menetapkan 

Good Corporate Governance sebagai kewajiban bagi semua bank syariah dan 

Unit Usaha Syariah (UUS). Undang-undang (UU) menyebut Good Corporate 

Governance sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam 

melaksanakan kegiatan usaha. Undang-undang juga mewajibkan bank yang 

bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-

prinsip tersebut.3 

Tujuan dari penerapan peraturan bank Indonesia tentang Good 

Corporate Governance yaitu untuk melindungi kepentingan stakeholders dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan 

                                                            
2 Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan 

Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia”,Jurnal Administrasi Bisnis,  ISSN:0216–1249,  
Vol.5, No.2,2009, 2009, 104. 

3 Mal An Abdulah, Corporate Governance: Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz, 2010), 88. 
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syariah.4Sehingga Good Corporate Governance mengukur kepatuhan dan nilai 

etika dengan menggunakan rasio profitabilitas dalam melihat perbedaan 

penerapan Good Corporate Governance tersebut. Mengingat penerapan Good 

Corporate Governance di bank syariah dimulai tahun 2009. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 5Rasio yang sering 

digunakan untuk menganalisis profitabilitas adalah ROA dan ROE. ROA 

(Return on Asset) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efesiensi manajemen. 

Sedangkan ROE (Return On Equity) merupakan rasio yang mengukur laba 

bersih sesudah pajak dengan modal yang dimiliki.6 

Besar kecilnya profitabilitas suatu bank biasanya ditentukan oleh 

bagaimana kualitas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

manajemen. Untuk menghasilkan keputusan yang optimal dibutuhkan penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance pada bank 

umum syariah agar dapat menciptakan sistem yang efektif dalam mengawasi 

perilaku manajemen untuk tidak berlaku opportunis dalam mengelola bank 

syariah. 

                                                            
4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 
5 Kasmir, “Pengantar Manajemen Keuangan”,  (Jakarta: Kencana, 2009), 117. 
6 Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, (Jakarta: Kencana. 2003), 142-143. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 

Good Corporate Governance dalam penelitian dengan memberikan judul 

“Analisis perbedaan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum 

dan sesudah penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 

tentang Good Corporate Governance”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan signifikan profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance berdasarkan 

ROA? 

2. Apakah ada perbedaan signifikan profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance berdasarkan 

ROE? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan signifikan profitabilitas Bank 

Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance berdasarkan ROA. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan signifikan profitabilitas Bank 

Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance berdasarkan ROE. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih dan 

wawancara terutama bagi IAIN Ponorogo sebagai masukan untuk 

pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya tentang perbedaan 

profitabilitas bank umum syariah sebelum dan sesudah penerapan Good 

Corporate Governance dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) 

dan Return On Equity (ROE). 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi bank umum syariah untuk 

sarana diagnosis dalm mencari sebab masalah yang terjadi dalam penerapan 

Good Corporate Governance. 

E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang didalamnya. Dalam sistematika ini penulis 

membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari 

beberapa sub bagian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu: 

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sitematika penulisan 

BAB II Landasan teori terdiri dari tentang Good Corporate 

Governance dan Profitabilitas. 

BAB III Pada bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi 
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rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV  Bab ini berisi tentang  hasil dan pembahasan penelitian 

meliputi hasil pengujian instrumen, hasil pengujian deskripsi, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Good Corporate Governance 

a. Pengertian Good Corporate Governance 

Good corporate governance sebagai sebuah konsep yang makin 

popular, tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran 

tentang pengertian good corporate governance, beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1) Menurut Organization For Economic Cooperation and Development 

(OECD) (dalam Robestus, 2016), Corporate Governance (CG) 

adalah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan 

manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.
1
 

2) Menurut Cadburry Commite (dalam Robestus, 2016): Good 

corporate governance adalah seperangkat aturan yang merumuskan 

hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, 

pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan 

tanggung jawab mereka.
2
 

                                                           
1

Robestus .M Bambang Gunawan, “GRC (Good Governance, Risk Mangement, And 

Compliance)”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 45. 
2
Ibid., 46. 

7 
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3) Menurut World Bank (Bank Dunia) (dalam Robestus, 2016) 

mendefinisikan good corporate governance adalah tata kelola 

mengacu pada informasi dan penatagunaan aturan formal dan 

informal yang mengatur ranah publik, bidang dimana negara serta 

aktor ekonomi dan masyarakat berinteraksi untuk membuat 

keputusan. 

4) Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance 

adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan.
3
 

5) Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang 

mengatur dan  mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang 

ditekakankan dalam konsep ini, yaitu :  

a. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan  Kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu. 

                                                           
3

http://www.kompasiana.com/sabirinsiaga/57df999e759373941aef017/etik-dan-good-corporate-

governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat?page%3Dall&hl-en-ID 

http://www.kompasiana.com/sabirinsiaga/57df999e759373941aef017/etik-dan-good-corporate-governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat?page%3Dall&hl-en-ID
http://www.kompasiana.com/sabirinsiaga/57df999e759373941aef017/etik-dan-good-corporate-governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-sehat?page%3Dall&hl-en-ID
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b. transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan dan stakeholder.
4
 

6) Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 

Good Corporate Governance bagi Bank Umum
5
, Good Corporate 

Governance Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola 

Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairnes) dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 

7) Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

pelaksanaan Good Corporate governance bagi bank umum syariah 

dan unit usaha syariah
6

, Good Corporate governance yang 

selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang 

menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), profesional 

(professional), dan kewajaran (fairness). 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Good 

Corporate governance merupakan sistem yang digunakan untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan yang bertujuan untuk 

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan 

                                                           
4 Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”, jurnal ilmiah 

magister ilmu hukum, ISSN:2447-3883, Vol.1, No.1, 2015, 25. 
5
 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi 

Bank Umum. 
6

Peraturan bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate 

governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 
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dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders dan 

yang lainnya. 

b. Prinsip-prinsip Good Corporate governance 

Menurut (KNKG, 2006) secara umum terdapat lima prinsip dasar 

yang dikandung good corporate governance, yaitu sebagai berikut:
7
 

1) Keterbukaan informasi (transparency) 

a) Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. 

b) Informasi yang harus diungkapkan tapi tidak terbatas pada hal-

hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi 

perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi 

pengurus, pemegang saham, pengendalian intern, sistem dan 

pelaksanaan good corporate governance serta kejadian penting 

yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak 

mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia 

mengenai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada 

stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang 

kebijakan tersebut. 

                                                           
7
Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance di 

Indonesia (2006), 5. 
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2) Akuntabilitas (accountability) 

a) Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari 

masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, 

sasaran usaha dan strategi perusahaan.  

b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi 

perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung 

jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 

c) Perusahaan harus memastikan terdapatnya chek and balance 

system dalam pengelolaan perusahaan.  

d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran 

perusahaan berdasarkan ukuranukuran yang disepakati dan 

konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran 

usaha dan strategi perusahaan serta memiliki reward and 

punishment sistem. 

3) Pertanggungjawaban (Responsibilitas) 

a) Untuk menjaga kelangsungan usahanya perusahaan harus 

berpegang pada prinsip kehatihatian dan menjamin 

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. 

b) Perusahaan harus bertindak sebagai good corporate governance 

(perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan 

melaksanakan tanggung jawab sosial. 

4) Kemandirian (Independency) 
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a) Pengambilan keputusan secara objektif, tanpa benturan 

kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.  

b) Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak 

wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh 

kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. 

5) Kesetaraan Dan Kewajaran (Fairness) 

a) Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. 

b) Perusahaan harus memberikan kesempatan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta 

mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan. 

Penerapan prinsip transparansi dalam perbankan syariah  terlihat 

dalam Pasal 35 ayat (5) UndangUndang Perbankan Syariah, yang 

menetapkan bahwa “bank syariah wajib mengumumkan neraca  dan 

laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia”. Juga Pasal 39, yang  menyatakan bahwa  “Bank  

Syariah wajib dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjelaskan kepada 

nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan 

dengan transaksi nasabah yang  dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau 

Unit Usaha Syariah.
8
 

                                                           
8 Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”, 30-31. 
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Kewajiban ini terkait dengan kepentingan nasabah penyimpan dana 

dan nasabah investor pada bank syariah agar nasabah penyimpan dana 

dan nasabah investor mengetahui keadaan keuangan bank syariah dari 

waktu ke waktu. Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca 

dan perhi-tungan laba rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank syariah 

sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing-

masing bank syariah sesuai dengan penilaian Bank Indonesia bersifat 

rahasia tidak boleh diketahui oleh umum. 

Prinsip transparansi bagi nasabah penyimpan dana dan nasabah 

investor sangat penting sekali, terutama deposito milik nasabah investor 

yang berdasarkan pada mudharabah. Hal ini dikarenakan pada 

mudharabah tidak diketahui berapa keuntungan pasti yang  akan 

diterima, yang diketahui hanyalah nisbah bagi hasil. Berbeda dengan 

simpanan deposito di bank konvensional yang sudah tahu berapa jumlah 

keuntungan yang akan diterima. 

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat dan 

tangguh (sustainable) perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas guna menjaga kepercayaan dan 

mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank syariah 

harus dimiliki  dan dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas 

yang tinggi, mempunyai kompetensi yang memadai, serta memiliki 

kelayakan keuangan dan/atau reputasi keuangan yang baik. Untuk itu 

Bank Indonesia perlu melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap 
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pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh signifikan dalam 

pengendalian dan pengelolaan bank syariah. 

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar GCG tersebut, bank  

selain wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang 

terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, juga harus 

memenuhi shariah compliance (kepatuhan syariah). Ketidaksesuaian 

corporate governance dengan prinsip syariah/kepatuhan syariah akan 

berpotensi  menimbulkan ber bagai risiko terutama risiko reputasi bagi 

industri perbankan syariah.  

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework 

manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola 

risiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah (shariah compliance) juga 

memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic 

Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan 

bagian dari tata kelola lembaga (corporate governance). Kepatuhan 

syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam 

lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di 

bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku 

dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah 

terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Elemen yang memiliki 

otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap 

kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan 

Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh 
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komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan 

dikarenakan adanya permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan 

berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta 

untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.
9
 

Dalam ajaran Islam, poin-poin yang ada dalam Good Corporate 

Governance tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan 

kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan 

diterapkannya prinsip :‘adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), 

mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah 

(pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tablig (transparansi, 

keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang 

bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah 

(militansi syariah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), 

aqidah (keimanan), ijabiyah (berpikir positif), raqabah (pengawasan), 

qira’ah ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan 

perbaikan). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh 

mendahului kelahiran Good Coorporate Governance yang menjadi 

acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu 

diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan 

syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan 

                                                           
9
 Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”, 33-34. 
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sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan best practice yang 

berlaku.
10

 

c. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Pelaksanaan Good Corporate Governance diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat 

meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat 

dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya 

penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk 

kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap 

perilaku manajemen itu sendiri.
11

 

2) Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal 

yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada 

kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara 

baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi 

positif bagi para kreditur. 

3) Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan 

akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan 

keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta 

terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. 

                                                           
10

 Ibid., 23-24. 
11

 Jojok Dwiridotjahjono, “Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan 

Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia”, Jurnal Administrasi Bisnis,  ISSN:0216–1249,  

Vol.5, No.2,2009, 2009, 104. 
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4) Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen 

akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan 

keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan 

dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara 

transparan. 

Dalam Good Corporate Governance Sutojo dan Aldridge (2008), 

terdapat enam tolak ukur keberhasilan finansial, yaitu:
12

 

1) Perkembangan jumlah produk yang dihasilkan perusahaan dari masa 

kemasa. 

2) Perkembangan jumlah laba sebelum pajak dari masa ke masa, seperti 

Return On Equity (ROE), yaitu perbandingan antara laba sebelum 

pajak dan jumlah harta yang dimiliki pemegang saham. 

3) Perkembangan Return On Investmen (ROI), yaitu perbandingan laba 

sebelum pajak dan jumlah aktiva atau pasiva perusahaan. 

4) Perkembangan nilai perusahaan. 

5) Perkembangan harga saham perusahaan di bursa efek. 

6) Perkembangan earning per share. 

Sebagai contoh, Return On Equity (ROE) digunakan menjadi salah 

satu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja. Makin tinggi ROE 

mengalami peningkatan yang signifikan, makin tinggi kinerja perusahaan 

sekaligus menggambarkan kinerja board dan pemimpin perusahaan. 

                                                           
12

 Robestus .M Bambang Gunawan, “GRC (Good Governance, Risk Mangement, And 

Compliance)”, 47. 
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Dalam penerapan Good Corporate Governance terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilaksanakan. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:  

1) Tahap persiapan 

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1) awareness building, 2) 

GCG assessment, dan 3) GCG manual building. Awareness building 

merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti 

penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini 

dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen 

dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui 

seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. GCG Assessment 

merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan 

kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu 

guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk 

mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan 

infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan 

GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan 

untuk mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu mendapatkan 

perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat 

diambil untuk mewujudkannya. GCG manual building, adalah 

langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan 

hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi 

prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman 

implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat 
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dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar 

perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-

organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota 

perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: 

a) Kebijakan GCG perusahaan  

b) Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan  

c) Pedoman perilaku 

d)  Audit commitee charter  

e) Kebijakan disclosure dan transparansi  

f) Kebijakan dan kerangka manajemen resiko  

g) Roadmap implementasi 

2) Tahap Implementasi  

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya 

adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 

langkah utama yakni:   

a) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh 

perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi 

GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya 

sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang 

dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan 

direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai 

GCG champion di perusahaan.  
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b) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan 

pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. 

Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan 

dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi 

hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change 

management) guna mengawal proses perubahan yang 

ditimbulkan oleh implementasi GCG.  

c) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. 

Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG 

di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai 

peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa 

penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu 

kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin 

dalam seluruh aktivitas perusahaan.   

3) Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari 

waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan 

GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan 

audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Terdapat 

banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang 

demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan 

scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga 

dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan 
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di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan 

memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan 

dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-

perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
13

 

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan Good 

Corporate Governance di bank syariah seharusnya melibatkan seluruh 

stakeholders perbankan syariah secara luas, terutama adalah para bankir 

syariah itu sendiri. Mereka harus memiliki tekad dan komitmen yang 

kuat untuk mewujudkan GCG di lembaganya. Selain itu, keterlibatan 

semua pihak sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu melalui kerjasama 

yang harmonis antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan 

pemerintah , Dewan Pengawas Syariah ( DSN) untuk memacu kinerja 

bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat 

membangun citra syariah sebagai uswah hasanah, memberikan 

perlindungan kepada nasabah dan dapat memberikan kontribusi yang 

optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa.
14

 

d. Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance 

pada Bank umum Syariah 

Pelaksanaan Good Corporate Governance di dalam industri 

perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance) 

serta pelaksanaan Good Corporate Governance merupakan salah satu 

upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan 

                                                           
13

 Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal 

Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol.8, No. 1, 2006, 3. 
14

 Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”, 35-36. 
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kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan 

syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 

tentang Good Corporate Governance pada Bank umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 

Secara yuridis Bank Syari’ah bertanggung jawab kepada banyak 

pihak (stakeholders), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, 

investor obligasi, bank koresponden, egulator, pegawai, pemasok, 

masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu bank syariah harus 

menerapkan prinsip-prinsip pengeolaan bank yang dikenal dengan istilah 

Good Corporate Governance (GCG). Penerapan GCG menjadi suatu 

kebutuhan bagi bank syari’ah. Penerapan GCG merupakan wujud 

pertanggung-jawaban kepada masyarakat bahwa bank syari’ah dikelola 

dengan baik, profesional, dan hatihati dengan tetap berupaya 

meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan 

stakeholders lainnya.
15

 

Pelaksanaan Good Gorporate Governance (GCG) di Bank Syari’ah 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Spirit bank syari’ah, yang intinya 

adalah semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan dan keadilan 

melalui pengabdian serta ketundukan kepada Allah SWT dan melalui 

pemerataan kemampuan, pengetahuan, informasi dan penghargaan. 

Semangat inilah yang menjadi dasar bagi tata kelola usaha/bisnis dan 

                                                           
15

 Sri Astutik, “Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”, 26-27. 



23 
 

 

kode etik dalam bank syari’ah, termasuk dalam memberikan pembiayaan 

untuk bisnis syari’ah. 

Pelaksanaan Good Gorporate Governance ( GCG ), juga sangat 

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia 

internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk 

pelaksanaan Good Gorporate Governance ( GCG ), juga sangat 

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia 

internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk 

berkembang  dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, Bank for 

International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus 

menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut  oleh perbankan, telah 

pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan 

secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga –

lembaga internasional lainnya. 

Dalam frequently ask question (FAQ, 2009: 1) disebutkan bahwa 

latar belakang penyusunan PBI GCG untuk BUS dan UUS ini dilandasi 

pertimbangan bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah 

harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance), yang dicerminkan 

dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) dalam mengelola kegiatan usaha BUS dan UUS, serta 

merupakan amanah dari Pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, 

maka PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan 
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Good Corporate Governance bagi Bank Umum beserta ketentuannya 

dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS (Peraturan Bank Indonesia, 

2009: 49).
16

 

Dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa bank wajib melaksanakan 

GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi” bagi Bank Umum Syariah (BUS) adalah mulai dari tingkatan 

tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan 

manajemen terendah. Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi Bank Umum Syariah (BUS) paling kurang harus 

diwujudkan dalam:
17

 

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris dan 

Direksi; 

2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang 

menjalankan pengendalian intern BUS; 

3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 

4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 

5) Batas maksimum penyaluran dana; 

6) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. 

Sedangkan Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus diwujudkan dalam: 

                                                           
16

 Angrum Pratiwi, “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah  di Indonesia (Periode 2010-2015)”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412, Vol. 2, No. 1, 2016, 60-61. 
17
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governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 
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1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Unit Usaha Syariah 

(UUS); 

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 

3) Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan 

dana oleh deposan inti; 

4) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha 

Syariah (UUS) 

Penerapan prinsip Good Corporate Governance, yang berkaitan 

dengan kewajiban uji kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham 

pengendali, dewan komisaris, dan direksi Bank Syariah, secara lengkap  

terdapat dalam Pasal 27, 30 dan 34 Undang Undang Perbankan Syariah.  

1) Pada pasal 27 

a) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji 

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

b) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan 

kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi 

paling banyak 10% (sepuluh persen).  

c) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan 

kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud ayat (2), maka : 

(1) Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 
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(2) Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan 

sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum 

Pemegang Saham. 

(3) Deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham 

pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya 

dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut 

mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(4) Nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan 

diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang 

mempunyai peredaran 

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan 

diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

2) Pada pasal 30 

a) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji 

kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

b) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi 

yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi 

dilakukan oleh Bank Indonesia. 

c) Komisaris dan Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan 

kepatutan wajib melepaskan jabatannya. 
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d) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Bank Indonesia. 

Dalam pasal 8 tentang dewan komisaris disebutkan bahwa Dewan 

Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya 

pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dan ayat (2), Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta 

memberikan nasihat kepada Direksi, Dalam melakukan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib memantau 

dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS, serta dalam 

melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan 

Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 

operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian 

pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris 

tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham.
18

 

3) Pada pasal 34 

a) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik 

mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, 
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pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam 

menjalankan usahanya. 

b) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun daftar prosedur internal 

mengenai pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

c) Ketentuan lebih lanjut tata kelola yang baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan Good Corporate 

Governance di bank syariah seharusnya melibatkan seluruh stakeholders 

perbankan syariah secara luas, terutama adalah para bankir syariah itu 

sendiri. Mereka harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk 

mewujudkan GCG di lembaganya. Selain itu, keterlibatan semua pihak 

sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu melalui kerjasama yang harmonis 

antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah , Dewan 

Pengawas Syariah ( DSN) untuk memacu kinerja bank syariah dalam 

mematuhi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat membangun citra syariah 

sebagai uswah hasanah, memberikan perlindungan kepada nasabah dan 

dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun 

perekonomian umat dan bangsa. 
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2. Profitabilitas  

a. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam 

menentukan modal kerja perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan 

yang dimiliki profitabilitasnya tinggi cenderung menggunakan utang 

yang relatif kecil, karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk 

membiayai sebagian besar pendanaan. Profitabilitas juga sering disebut 

rasio rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan memperoleh 

keuntungan, yang diindikasikan melalui besarnya laba (earnings) yang 

diperoleh perusahaan tersebut.
19

  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan.
20

 Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi 

perusahaan.
21

 

b. Jenis-jenis dari rasio profitabilitas 

 Dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio 

profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. 

                                                           
19

Zulia Hanum, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Modal Kerja Pada Perusahaan Makanan 

Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Manajemen & Bisnis, ISSN: 1693-7619, 

Vol 11 No. 02, April 2012,7. 
20

Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, (Jakarta: Kencana. 2003), 143. 
21

Kasmir, “Pengantar Manajemen Keuangan”,  (Jakarta: Kencana, 2009), 117. 
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Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemennya. Jelasnya, semakin lengkap rasio yang 

digunakan, semakin sempurna hasil yang dicapai. Artinya pengetahuan 

tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui 

secara sempurna. Menurut Kasmir (2009) Jenis-jenis dari rasio 

profitabilitas sebagai berikut:
22

 

1) Profit margin (Profit Margin On Sales) 

2) Return on investmen (ROI)  

3) Return on Asset (ROA) 

4) Return on equity (ROE) 

5) Laba per lembar saham 

6) Rasio pertumbuhan 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis rasio profitabilitas, yaitu 

Return on Asset (ROA) dan Return on equity (ROE). Yang memiliki 

definisi sebagai berikut: 

1) Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu 

ukuran tentang efesiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari 

seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber 

pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan presentase. Rasio ini 

menunjukkan produkivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal 

                                                           
22

Ibid., 118 
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pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, 

semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya. Artinya, rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan.
23

 

Rumus untuk mencari Return on Asset (ROA) dapat digunakan sebagai 

berikut: 

    
                                                

                        
 

2) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio 

utnuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio 

ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, 

demikian pula sebaliknya.
24

 

Rumus untuk mencari Return On Equity (ROE) dapat digunakan sebagai 

berikut: 

    
                                                

                      
 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

                                                           
23

Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, 142. 
24

Ibid., 143. 
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digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakuka. Dalam peneitian terdahulu, 

penulis tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis: 

Tabel 2. 1 

Peneliti Judul Rasio Hasil Penelitian 

Agus Salin (2018) 
Perbedaan Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

Sebelum Dan 

Sesudah Penerapan 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

Studi Kasus Pada 

Bank Syariah 

Mandiri 

 

Profitabilitas Dan 

Non Performing 

Finance 

Tidak terdapat 

perbedaan kinerja 

sebelum dan sesudah 

penerapan good 

corporate governance 

dilihat dari rasio 

profitabilitas dan Non 

Performing Finance. 

Sedangkan dilihat dari 

rasio likuiditas dan 

solvabilitas terdapat 

perbedaan kinerja 

yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

penerapan good 

corporate governance 

Solikhah (2013) Perbandingan 

kinerja keuangan 

sebelum dan 

sesudah penerapan 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

pada perbankan 

konvensional dan 

perbankan syariah 

(studi pada Bank 

Mandiri Tbk dan 

Bank Mandiri 

Syariah Tbk) 

Rasio 

Profitabilitas, 

Likuiditas dan 

Solvabitas 

Hasil uji dengan 

paired Simple T-test 

pada Bank Mandiri 

sebelum dan sesudah 

penerapan GCG 

terdapat perbedaan 

kinerja keuangannya 

dilihat dari rasio 

likuiditas dan 

profitabilitasnya, 

untuk rasio 

solvabitasnya tidak 

menunjukkan 

perbedaan. Sedangkan 

untuk Bank Mandiri 
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Syariah sebelum dan 

sesudah penerapan 

GCG menunjukkan 

perbedaan kinerja 

dilihat dari rasio 

likuiditas dan 

solvabitasnya, untuk 

rasio profitabilitasnya 

tidak menunjukkan 

perbedaan. 

Hasan Basri 

(2018) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Sebelum Dan 

Sesudah Penerapan 

Good Corporate 

Governance (Gcg) 

Pada 

Bank Syariah 

Mandiri 

ROE, ROA, 

CAR, NPM 

Rasio ROA 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan tehadap 

kinerja keuangan 

BSM sebelum 

dan sesudah 

penerapan GCG. 

Rasio 

ROE tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan tehadap 

kinerja keuangan 

BSM 

sebelum dan sesudah 

penerapan GCG. 

Rasio NPM tidak 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

tehadap kinerja 

keuangan 

BSM sebelum dan 

sesudah penerapan 

GCG 

. Rasio CAR tidak 

tedapat perbedaan 

yang signifikan 

tehadap kinerja 

keuangan BSM 

sebelum dan sesudah 

penerapan GCG 

dengan nilai 

signifikasi 

CAR yaitu 0,101 

>0,05. 

Agus Rohif Analisis Rasio Likuiditas, Hasil uji hipotesis 
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Robiyansah (2012) Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Bank 

Syariah Di 

Indonesia Pada 

Saat Sebelum Dan 

Setelah 

Menerapkan Self 

Asessement Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

rasio Rentabilitas, 

dan rasio 

Solvabilitas 

tersebut menunjukkan 

bahwa adanya 

perbedaan rata-rata 

untuk analisis quick 

ratio dan return on 

asset. Sedangkan tidak 

terdapat perbedaaan 

rata-rata untuk analisis 

current ratio, loan to 

deposit ratio, biaya 

operasional terhadap 

pendapatan 

operasional dan debt 

to equity ratio. 

Siska Agnesia 

(2012) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Perbankan (Rasio 

Market Measure) 

Sebelum Dan 

Sesudah Penerapan 

Good 

Corporate 

Governance 

Rasio Market 

Measure 

penerapan GCG yang 

dilakukan perbankan 

ternyata belum efektif 

karena rata-rata 

kinerja keuangan 

perbankan sebelum 

dengan sesudah 

penerapan GCG 

adalah sama atau tidak 

berbeda secara nyata. 

 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas terdapat persamaan peneliti 

terdahulu dengan penelitian ini. Yakni sama-sama membahas tentang penerapan 

Good Corporate Governance. Yang membedakan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan Agus Salin (2018) mengacu pada perbedaan 

kinerja keuangan perbankan pada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan yang 

membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk mengukur perbedaan 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Penelitian yang dilakukan Solikhah (2013) mengacu pada perbandingan 

kinerja keuangan pada Bank Mandiri dan Bank Mandiri Syariah. Sedangkan 
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yang membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk mengukur perbedaan 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Penelitian yang dilakukan Hasan Basri (2018) mengacu pada 

perbandingan kinerja keuangan pada Bank Mandiri Syariah. Sedangkan yang 

membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk mengukur perbedaan 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Penelitian yang dilakukan Agus R. Robiyansah (2012) mengacu pada 

perbandingan kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. Sedangkan 

yang membedakan dengan penelitian ini yaitu untuk mengukur perbedaan 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

Penelitian yang dilakukan Siska Agnesia (2012) mengacu pada 

perbandingan kinerja keuangan perbankan. Sedangkan yang membedakan 

dengan penelitian ini yaitu untuk mengukur perbedaan profitabilitas Bank 

Umum Syariah. 

Selain perbedaan diatas ada perbedaan lain yang diantaranya rumusan 

masalah, tahun penelitian, objek penelitian yang berupa Bank Umum Syariah, 

rasio yang digunakan berupa rasio Return On Asset (ROA) dan rasio Return On 

Equity (ROE), serta metode penelitian yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon 

dan Paired Sample T-Test. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Bank Umum Sudah 

beroperasi sebelum penerapan Good Corporate Governance, tentunya penerapan 

Good Corporate Governance ini akan berdampak pada perbedaan profitabilitas 

bank umum syariah sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009. 

Dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengukur perbedaan 

profitabilitas sebelum dan sesudah Good Corporate Governance pada Bank 

Umum Syariah. 

 

Bank Umum Syariah 

sebelum  

Bank Umum Syariah 

sesudah  

 

Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 11/ 33 /PBI/2009 

tentang Good Corporate 

Governance 

Profitabilitas 

Penerapan  

Perbedaan  
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Profitabilitas 

a. Return on Asset (ROA) 

 Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu 

ukuran tentang efesiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari 

seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber 

pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan presentase. Sedangkan 

penerapan GCG bermanfaat untuk melindungi kepentingan stakeholder 

dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang 

berlaku serta nila-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri 

syariah. 

Berdasarkan penelitian Robiyansah (2012) menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan rata-rata untuk analisis quick ratio dan return on asset 

sehingga menyebabkan perbedaan ROA Bank Umum Syariah (BUS) 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance. Maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H01: Tidak ada perbedaan secara signifikan profitabilitas Bank Umum 

Syariah sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance dilihat dari ROA. 

Ha1: Ada perbedaan secara signifikan profitabilitas Bank Umum Syariah 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance 

dilihat dari ROA. 
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b. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio 

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio 

ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, 

demikian pula sebaliknya. Sedangkan penerapan GCG bermanfaat untuk 

melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nila-nilai etika yang 

berlaku secara umum pada industri syariah. 

Berdasarkan penelitian dari solikhah (2013) menunjukkan bahwa Hasil 

uji dengan paired Simple T-test pada Bank Mandiri sebelum dan sesudah 

penerapan GCG terdapat perbedaan kinerja keuangannya dilihat dari 

rasio likuiditas dan profitabilitasnya sehingga menyebabkan perbedaan 

ROA Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan sesudah penerapan Good 

Corporate Governance. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H02: Tidak ada perbedaan secara signifikan profitabilitas Bank Umum 

Syariah sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance dilihat dari ROE. 

Ha2: Ada perbedaan secara signifikan profitabilitas Bank Umum Syariah 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance 

dilihat dari ROE. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

komperatif. Penelitian komperatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

melihat  perbedaan atau membandingkan variabel terikat antara dua kelompok 

sampel atau lebih.
1
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diambil dari statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh 

bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu 

penelitian.
2

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan 

profitabilitas bank umum syariah seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebelum dan sesudah terbitnya 

peraturan Good Corporate Governance tahun 2009. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 

suatu populasi dan diteliti secara rinci. Sampel dalam penelitian ini 

                                                           
1
 Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2017 Cetakan ke-2), 64. 
2
 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2008), 161-162). 
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ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.
3
 

Tabel 3.1 

No. Kriteria Jumlah 

1.  

Data bulanan statistik Perbankan Syariah yang 

dikeluarkan oleh OJK/BI dari Bulan Januari 2004 

sampai bulan Februari 2019 

182 

2.  

Data bulanan statistik perbankan syariah yang 

memenuhi kriteria sampel periode sebelum 

penerapan Good Corporate Governance tahun 

2006-2009 

48 

3.  

Data bulanan statistik perbankan syariah yang 

memenuhi kriteria sampel periode sesudah 

penerapan Good Corporate Governance tahun 

2010-2013 

48 

Sumber: Stastik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)  

Penelitian ini menggunakan sampel data bulanan profitabilitas Bank Umum 

Syariah seluruh Indonesia periode sebelum (2006-2009) dan sesudah (2010-

2013) terbitnya peraturan Good Corporate Governance. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data 

tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.  

http://www.ojk.go.id/
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fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik 

dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-

milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 

menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain. Dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan data profitabilitas Bank 

umum syariah periode sebelum (2006-2009) dan sesudah (2010-2013) 

terbitnya peraturan Good Corporate Governance.
4
 

2. Observasi  

Teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari seorang peneloti baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan 

menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk 

lembar pengamatan atau lainnya. Teknik ini memiliki dua cara, yaitu 

pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. 

Observasi dengan cara terstruktur menggunakan pedoman tujuan 

pengamatan, semakin jelas struktur pedoman observasinya semakin tinggi 

pula derajat realibitas datanya. Data yang diobservasi akan tersebatas pada 

pokok masalah saja sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang 

lebih relevan. Observasi dengan cara tidak terstruktur bukan berarti tidak 

direncanakan. Cara ini lebih fleksibel dan terbuka, dimana peneliti data dapat 

digunakan untuk tambahan analisis.
5

Teknik observasi digunakan untuk 

mengamati trend data Profitabilitas bank umum syariah periode sebelum dan 

sesudah penerapan Good Corporate Governance tahun 2009. 

                                                           
4
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,  152. 

5
 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, 150. 
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D. Variabel Penelitian  

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel tentang gambaran 

profitabilitas bank umum syariah. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat 

profitabilitas digunakan dua cara yaitu dengan ROA dan ROE dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran 

tentang efesiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh 

aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan 

biasanya rasio ini diukur dengan presentase. Rasio ini menunjukkan 

produkivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin tidak baik, 

demikian pula sebaliknya. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.
6
 

Rumus untuk mencari Return on Asset (ROA) dapat digunakan sebagai 

berikut: 

    
                                                

                        
 

2) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio 

utnuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

                                                           
6
Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, 142. 
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semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian 

pula sebaliknya.
7
 

Rumus untuk mencari Return On Equity (ROE) dapat digunakan sebagai 

berikut: 

    
                                                

                      
 

  

3) Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk membantu peneliti mengetahui 

mengenai variabel yang akan diteliti yaitu profitabilitas dari segi mean, max, 

min, dan standart deviasi. 

2. Screening Data 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengansumsikan bahwa, data variabel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
8
 Salah satu cara untuk 

menguji normalitas data dapat dilakukan dengan uji Lilifors. Uji Lilifors 

digunakan untuk mengetahui distribusi sampel. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

                                                           
7
Ibid., 143. 

8
Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 129-133. 
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Ha: Data tidak berdistribusi normal 

2) Kriteria pengujian 

Jika nilai signifikan <0.05, makan H0 ditolak. 

Jika nilai signifikan>0.05 maka H0 diterima. 

3) Membuat kesimpulan 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan uji perbedaan varians antara dua kelompok 

data atau lebih. Dengan demikian, uji homogenitas ini mengasumsikan 

bahwa, data di tiap variabel mempunyai varians yang homogen dengan 

data pada variabel lain.
9
 Pengujian statistika parametrik dengan t test dan 

ANOVA termasuk jenis analisis statistika yang memerlukan prasyarat uji 

homogenitas. Salah satu cara untuk menguji homogenitas data dengan 

menggunakan uji varians dengan Levene statistik. 

Adapun langkah-langkah untuk pengujiannya sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H0: Varians homogen 

Ha: Varians tidak homogen 

2) Kriteria pengujian 

Jika nilai signifikan <0.05, makan H0 ditolak. 

Jika nilai signifikan>0.05 maka H0 diterima. 

3) Membuat kesimpulan 

 

                                                           
9
 Ibid., 22. 
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c. Uji Paired sample t test  

Paired sample t test merupakan pengujian yang dilakukan terhadap dua 

sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sampel dengan subjek 

yang sama namun mengalami dua perlakuan atau berbeda perlakuan.
10

 

Paired Sample T Test adalah prosedur yang digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. 

Paired sample T Test menguji semua hipotesis bahwa ada perbedaan 

profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan GCG. Langkah-langkah 

pengujiannya sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

H1 : μ1 ≠ μ2 

H0 : μ1 = μ2 

Keterangan : 

μ1 = Profitabilitas sebelum penerapan GCG 

μ2 = Profitabilitas sesudah penerapan GCG 

2) Kriteria pengujian  

Jika nilai signifikan >0.05 atau t hitung < t tabel maka H0 diterima. 

Jika nilai signifikan <0.05 atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

3) Membuat kesimpulan 

 

                                                           
10

Andhita Dessy Wulandari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 72. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan melihat perbedaan profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) tentang Good Corporate Governance (GCG). Data 

yang digunakan adalah data bulanan statistik perbankan syariah yang berasal 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) periode 2006-

2013. Data statistik perbankan syariah merupakan media publikasi yang 

menyajikan data perbankan Indonesia yang diterbitkan secara bulanan untuk 

memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah Indonesia secara 

periodik. 

2. Hasil Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dari statistik perbankan 

syariah yang berasal dari website www.ojk.go.id. Hasil pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:    

a. Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) 

Salah satu pengukuran profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) dalam 

penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA). Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio dengan menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efesiensi 

http://www.ojk.go.id/
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manajemen. Data Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia sebelum penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah 

sebagai berikut:   

Tabel 4. 1 Data Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

sebelum penerapan Peraturan Bank Indonesia tahun 

2006-2009 

Bulan 
Return On Asset (ROA) (%) Rata-

rata 
Ket 

2006 2007 2008 2009 

Januari 1,06 1,68 2,04 2,11 1,72 Naik  

Februari 1,13 1,73 2,17 2,15 1,80 Naik  

Maret 1,22 1,79 2,09 2,44 1,88 Naik 

April 0,99 1,62 1,96 2,29 1,71 Naik 

Mei 0,60 1,74 2,05 2,22 1,65 Naik 

Juni 0,62 1,54 1,80 2,98 1,74 Naik 

Juli 0,78 1,68 0,83 2,12 1,35 Naik 

Agustus 0,84 1,79 0,81 2,08 1,38 Naik 

September 0,97 1,75 2,12 1,38 1,56 Naik 

Oktober 1,23 1,91 2,23 3,42 2,20 Naik 

November 1,37 2,00 1,95 1,48 1,70 Naik 

Desember 1,43 1,89 1,11 1,48 1,48 Naik 

Rata-rata 1,02 1,76 1,76 2,17 1,68 Naik  

Total Rata-rata=1,68 

   Sumber: www.ojk.go.id          

 
Gambar 4. 1 Grafik Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah  

(BUS) sebelum penerapan Good Corporate Governance 

 

http://www.ojk.go.id/
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Berdasarkan tabel di atas secara total rata-rata Return On Asset 

(ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) pada tahun 2006 sebesar 1,02%, kemudian tahun 2007 

menjadi sebesar 1,76%. Artinya, profitabilitas Bank Umum Syariah 

mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sedangkan rata-rata 

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2008 

sebesar 1,76%, kemudian tahun 2009 menjadi sebesar 2,17%. Artinya, 

profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari periode 

sebelumnya. 

Sedangkan total rata-rata Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum penerapan Good Corporate Governance  sebesar 

1,67%. Rata-rata tertinggi Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

(BUS) terjadi pada bulan Oktober sebesar 2,20%, sedangkan rata-rata 

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) terendah terjadi 

pada bulan Juli sebesar 1,35%. 

Adapun data Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah di 

Indonesia sesudah penerapan Good Corporate Governance adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4. 2 Data Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

sesudah penerapan Peraturan Bank Indonesia tahun 

2010-2013 

Bulan 
Return On Asset (ROA) (%) Rata-

rata 
Ket 

2010 2011 2012 2013 

Januari 1,65 2,26 1,36 2,52 1,94 Naik 

Februari 1,76 1,81 1,79 2,29 1,91 Naik 

Maret 2,13 1,97 1,83 2,39 2,08 Naik 



49 

 

 

April 2,06 1,9 1,79 2,29 2,01 Naik  

Mei 1,25 1,84 1,99 2,07 1,78 Naik 

Juni 1,66 1,84 2,05 2,1 1,91 Naik 

Juli 1,67 1,86 2,05 2,02 1,90 Naik 

Agustus 1,63 1,81 2,04 2,01 1,87 Naik 

September 1,77 1,8 2,07 2,04 1,92 Naik 

Oktober 1,79 1,75 2,11 1,94 1,89 Naik  

November 1,83 1,78 2,09 1,96 1,91 Naik 

Desember 1,67 1,79 2,14 2 1,90 Naik 

Rata-rata 1,74 1,86 1,94 2,13 1,91 Naik  

Rata-rata Tota= 1,91 

Sumber: www.ojk.go.id 

     

 
Gambar 4. 2 Grafik Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah  

(BUS) sesudah penerapan Good Corporate 

Governance 

 

Berdasarkan tabel di atas secara total rata-rata Return On Asset 

(ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) pada tahun 2010 sebesar 1,74%, kemudian tahun 2011 

menjadi sebesar 1,86%. Artinya, profitabilitas Bank Umum Syariah 

mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sedangkan rata-rata 

http://www.ojk.go.id/
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Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2012 

sebesar 1,94%, kemudian tahun 2013 menjadi sebesar 2,13%. Artinya, 

profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami peningkatan dari periode 

sebelumnya. 

Sedangkan total rata-rata Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum penerapan Good Corporate Governance  sebesar 

1,91%. Rata-rata tertinggi Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

(BUS) terjadi pada bulan Maret sebesar 2,08%, sedangkan rata-rata 

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) terendah terjadi 

pada bulan Mei sebesar 1,78%. 

b. Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) 

Return On Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri merupakan 

rasio utnuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Data Return On Equity (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

sebelum penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 3 Data Return On  Equity (ROE) Bank Umum Syariah 

sebelum penerapan Peraturan Bank Indonesiatahun 

2006-2009 

Bulan 
Return On Equity (ROE) (%) Rata-

rata 
Ket 

2006 2007 2008 2009 

Januari 23,00 47,61 73,14 53,46 49,30 Naik 

Februari 24,35 50,30 81,46 54,78 52,72 Naik 

Maret 26,29 53,48 80,18 62,51 55,62 Naik 

April 21,99 48,25 78,28 58,25 51,69 Naik 

Mei 13,89 50,48 83,97 56,59 51,23 Naik 

Juni 14,78 44,98 68,74 17,13 36,41 Naik 

Juli 18,63 50,29 32,21 55,27 39,10 Naik 

Agustus 20,94 54,04 31,95 54,71 40,41 Naik 

September 24,90 55,68 85,54 28,33 48,61 Naik 

Oktober 32,30 62,92 90,77 20,54 51,63 Turun 
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November 36,58 66,37 77,13 27,25 51,83 Turun 

Desember 40,21 68,82 31,29 25,22 41,39 Turun  

Rata-rata 24,82 54,43 67,89 42,84 47,49 Turun 

Rata-rata total= 47,49 

 Sumber: www.ojk.go.id  

 
Gambar 4. 3 Grafik Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah  

(BUS) sebelum penerapan Good Corporate 

Governance 

Berdasarkan tabel di atas secara total rata-rata Return On Equity 

(ROE) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan dan 

penurunan. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata Return On Equity (ROE) 

Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2006 sebesar 24,82%, kemudian 

tahun 2007 menjadi sebesar 54,43%. Artinya, profitabilitas Bank Umum 

Syariah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sedangkan 

rata-rata Return On Equity (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) pada 

tahun 2008 sebesar 67,89%, kemudian tahun 2009 menjadi sebesar 

42,84%. Artinya, profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami 

penurunan dari periode sebelumnya. 

http://www.ojk.go.id/
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Sedangkan total rata-rata Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum penerapan Good Corporate Governance  sebesar 

47,49%. Rata-rata tertinggi Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah (BUS) terjadi pada bulan Maret sebesar 55,62%, sedangkan rata-

rata Return On Equity (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) terendah 

terjadi pada bulan Juni sebesar 36,41%. 

Adapun data Return On Equity  (ROE) Bank Umum Syariah di 

Indonesia sesudah penerapan Good Corporate Governance adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4. 4 Data Return On  Equity (ROE) Bank Umum Syariah 

sesudah penerapan Peraturan Bank Indonesia tahun 

2010-2013 

Bulan 
Return On Equity (ROE) Rata-

rata 
Ket 

2010 2011 2012 2013 

Januari 20,51 19,99 10,11 23,98 18,64 Naik  

Februari 23,95 15,49 20,08 21,52 20,26 Turun 

Maret 32,02 18,22 20,78 22,25 23,32 Turun 

April 27,97 17,6 18,96 22,48 21,75 Turun  

Mei 25,07 17,15 21,09 24,34 21,91 Turun 

Juni 21,41 17,01 23,59 19,33 20,33 Turun  

Juli 21,24 17,09 24,06 18,27 20,16 Turun 

Agustus 20,13 16,98 24,27 17,97 19,84 Turun  

September 21,92 17,09 24,94 18,05 20,50 Turun 

Oktober 24,3 17,43 25,51 17,24 21,12 Turun  

November 20,91 17,54 24,06 17,24 19,94 Turun 

Desember 17,58 15,73 24,06 17,24 18,65 Turun 

Rata-rata 23,08 17,27 21,79 19,99 20,53 Turun 

Rata-rata total= 20,53 

Sumber: www.ojk.go.id  

http://www.ojk.go.id/


53 

 

 

              

 
Gambar 4. 4 Grafik Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah   (BUS) sesudah penerapan Good 

Corporate Governance 

 

Berdasarkan tabel di atas secara total rata-rata Return On Equity 

(ROE) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan. Hal ini 

dibuktikan dengan rata-rata Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah (BUS) pada tahun 2010 sebesar 23,08%, kemudian tahun 2011 

menjadi 17,27%. Artinya, profitabilitas Bank Umum Syariah mengalami 

penurunan dari periode sebelumnya. Sedangkan rata-rata Return On 

Equity (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2012 sebesar 

21,79%, kemudian tahun 2013 menjadi 19,99%. Artinya, profitabilitas 

Bank Umum Syariah mengalami penurunan dari periode sebelumnya. 

Sedangkan total rata-rata Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum penerapan Good Corporate Governance  sebesar 

20,53%. Rata-rata tertinggi Return On Equity (ROE) Bank Umum 

Syariah (BUS) terjadi pada bulan Maret sebesar 23,32%, sedangkan rata-
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rata Return On Equity (ROE) Bank Umum Syariah (BUS) terendah 

terjadi pada bulan Januari sebesar 18,64%. 

B. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain dikumpulkan. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan, yaitu: 

1. Screening Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen 

dan independen data berdistribusi normal atau tidak. Metode yang 

digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria data berdistribusi normal apabila nilai 

signifikasi (Sig) lebih besar dari 0,05. Begitu dengan sebaliknya jika 

nilai sinifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. 5 Hasil uji normalitas sebelum dan sesudah penerapan Good 

Corporate Governance  

Tests of Normality 

Rasio 
 Kolmogorov-Smirnov

a
 

Ket  
Statistic df Sig. 

ROA 
Sebelum .092 48 .200

*
 Normal 

Sesudah .092 48 .200
*
 Normal  

ROE 
Sebelum .133 48 .034 Tidak normal  

Sesudah .119 48 .088 Normal  

 Sumber: Data diolah, 2019 

 

 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada rasio Return On 

Asset (ROA) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 
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Goernance berdistribusi normal dan rasio Return On Equity (ROE) 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance ada yang 

tidak berdistribusi normal. Sehingga dalam penelitian ini untuk rasio 

ROA pada uji beda menggunakan Paired Sample T-Test dan ROE pada 

uji beda menggunakan Wilcoxon. 

b. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel data 

varians homogen atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji 

homogenitas dalam penelitian ini adalah uji varians dengan Levene 

statistic. Kriteria variabel data varians homogen apabila nilai signifikansi 

(Sig) lebih besar dari 0,05. Begitu dengan sebaliknya jika nilai 

signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data varians tidak homogen. 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 Tabel 4. 6  Hasil uji homogenitas sebelum dan sesudah penerapan 

Good Corporate Governance 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa rasio ROA memiliki 

nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka varians tidak homogen. Dan untuk 

rasio ROE memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka varians tidak 

homogen. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 

Statistic df1 df2 Sig. Ket 

ROA 24.636 1 94 .000 Tidak homogen 

ROE 84.305 1 94 .000 Tidak homogen 

Sumber: Data diolah, 2019 
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3. Uji Beda Rata-rata 

 Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan yaitu uji Paired 

Sample T-Test dan uji Wilcoxon 

a. . Return On Asset (ROA) 

 Uji beda rata-rata untuk Return On Asset (ROA) dalam penelitian ini, 

karena lolos uji normalitas maka menggunakan uji Paired Sample T-Test 

dengan hasil uji sebagai berikut:  

 Tabel 4. 7 Uji beda rata-rata Return On Asset (ROA) sebelum dan 

sesudah penerapan Good Corporate Governance 

 

 Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan 0,003. Karena 

nilai Sig 0.003 < 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya, ada 

perbedaan yang signifikan antara Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance. 

 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ROA Sebelum - 

ROA Sesudah 

-

.24062 
.54091 .07807 -.39769 -.08356 -3.082 47 .003 
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b. Return On Equity (ROE) 

 Uji beda rata-rata untuk Return On Equity (ROE) dalam penelitian ini, 

karena tidak lolos uji normalitas dan uji homogenitas maka 

menggunakan uji Wilcoxon dengan hasil uji sebagai berikut: 

 Tabel 4. 8 Uji beda rata-rata Return On Equity (ROE) sebelum dan 

sesudah penerapan Good Corporate Governance 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Z hitung Return On Equity 

(ROE) sebesar -5,487 dan nilai signifikansi (Sig) 0,000. Karena nilai Sig 

.000 < 0,05 maka H02 ditolak dan Ha2 diterima. Artinya ada perbedaan  

yang signifikan antara Return On Equity (ROE) sebelum dan sesudah 

penerapan Good Corporate  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil uji statistik analisis perbedaan profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil uji statistik analisis perbedaan profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan Good 

Corporate Governance 

 

Test Statistics
b
 

 
ROE Sesudah - 

ROE Sebelum 

Z -5.487
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Hipotesis Uji Beda Kesimpulan 

Perbedaan Return On 

Asset (ROA) bank 

umum syariah sebelum 

dan sesudah penerapan 

Good Corporate 

Governance 

Berdasarkan uji Paired 

Sample T-Test diperoleh 

nilai signifikan 0,003. 

Karena nilai Sig 0.003 < 

0,05 maka H01 ditolak 

dan Ha1 diterima.  

 

Ada perbedaan yang 

signifikan antara 

Return On Asset 

(ROA) Bank Umum 

Syariah (BUS) sebelum 

dan sesudah penerapan 

Good Corporate 

Governance. 

Perbedaan Return On 

Equity (ROE) bank 

umum syariah sebelum 

dan sesudah penerapan 

Good Corporate 

Governance 

Berdasarkan uji wilcoxon 

diperoleh nilai Sig 0.000 

<0,05, maka H02 ditolak 

dan Ha2 diterima 

Ada perbedaan  yang 

signifikan antara 

Return On Equity 

(ROE) sebelum dan 

sesudah penerapan 

Good Corporate 

Governance. 

 

 

1. Perbedaan Return On Asset (ROA) bank umum syariah sebelum dan 

sesudah penerapan Good Corporate Governance 

Berdasarkan hasil uji Paired Sample T-Test menunjukkan Return On 

Asset (ROA) memiliki nilai signifikan 0.003. Karena nilai Sig 0.003 

< 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya, ada perbedaan 

yang signifikan antara Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

(BUS) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance. 

Perbedaan Return On Asset (ROA) bank umum syariah antara 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance 

disebabkan oleh adanya perbedaan rata-rata Return On Asset (ROA) 

yang signifikan. Hal ini terlihat pada data riil rata-rata Return On 

Asset (ROA) bank umum syariah sebelum penerapan Good 
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Corporate Governance sebesar 1,68% yang cenderung naik. 

Namunsetelah penerapan Good Corporate Governance rata-rata 

Return On Asset (ROA) bank umum syariah meningkat menjadi 

sebesar 1,91%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan Good 

Corporate Governance berdampak pada meningkatnya kemampuan 

manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan 

pendapatan. Artinya, penerapan Good Corporate Governace 

berdampak pada meningkatnya pendapatan Bank Umum Syariah 

disebabkan oleh meningkatnya kemampuan Bank Umum Syariah 

dalam mengelola pendanaan dalam perusahaan. 

Hasil penelitian ini relevan dengan teori Return On Asset (ROA) 

mengatakan bahwa rasio ini menunjukkan hasil atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang 

efesiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil seluruh aktiva 

yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan dan 

biasanya rasi ini diukur dengan presentase. Rasio ini menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin 

tidak baik, demikian sebaliknya.
1
Sedangkan tujuan dari penerapan 

Good Corporate Governance adalah untuk mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada stakeholders dan yang lainnya. 

                                                      
1
 Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, 142. 
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Maka penerapan Good Corporate Governance (GCG )dapat 

meningkatkan Return On Asset (ROA) bank Umum Syariah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang dilakukan 

oleh Robiyansah (2012), yang meneliti tentang analisis perbandingan 

kinerja keuangan bank syariah di Indonesia pada saat sebelum dan 

setelah menerapkan Self Assesment Good Corporate Governance 

(GCG). Salah satu variabel yang digunakan adalah Return On Asset 

(ROA). Pengujian rasio Return On Asset (ROA) menunjukkan hasil 

adanya perbedaan signifikan sebelum dan setelah menerapkan Self 

Assesment Good Corporate Governance (GCG).
2
 

2. Perbedaan Return On Equity (ROE) bank umum syariah sebelum dan 

sesudah penerapan Good Corporate Governance 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menunjukkan hasil nilai signifikansi 

(Sig) 0,000. Karena nilai Sig .000< 0,05 maka H02ditolak dan Ha2 

diterima. Artinya ada perbedaan  yang signifikan antara Return On 

Equity (ROE) sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance. 

Perbedaan Return On Equity (ROE) bank umum syariah antara 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance 

disebabkan oleh adanya perbedaan rata-rata Return On Equity (ROE) 

yang signifikan. Hal ini terlihat pada data riil rata-rata Return On 

Equity (ROE) bank umum syariah sebelum penerapan Good 

                                                      
2
 Agus Rohif Robiyansah, “analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia 

pada saat sebelum dan setelah menerapkan Self Assesment Good Corporate Governance (GCG)”, skripsi 

(Jember: Universitas Jember, 2012). 
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Corporate Governance sebesar 47,49%yang cenderung turun. 

Namunsetelah penerapan Good Corporate Governance rata-rata 

Return On Equity (ROE) bank umum syariah menururn menjadi 

sebesar 20,53%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan Good 

Corporate Governance berdampak pada kurangnya kemampuan 

manajemen bank dalam hal mengelola modal untuk meningkatkan 

laba atau keuntungan. Artinya, penerapan Good Corporate 

Governace berdampak pada menurunnya laba Bank Umum Syariah 

disebabkan oleh kurangnya kemampuan Bank Umum Syariah dalam 

mengelola permodalan dalam perusahaan. 

Penelitian ini relevan dengan teori yang mengatakan bahwa Return 

On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian 

sebaliknya.
3
Sedangkan tujuan dari penerapan Good Corporate 

Governance adalah untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan 

serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada stakeholdersdan yang lainnya. 

Artinya manajemen dalam menerapkan Good Corporate Governance 

(GCG) memiliki tujuan yang beragam sehingga kurang 

memperhatikan kepentingan pemilik perusahaan karena lebih 

                                                      
3
 Kasmir dan Jakfar, “Studi Kelayakan Bisnis”, 143. 
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mementingkan kepentingan stakeholder pada umumnya. Maka 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat 

menurunkanReturn On Equity (ROE) bank Umum Syariah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Solikhah (2013), yang meneliti tentang perbandingan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) pada perbankan konvensional dan perbankan 

syariah (studi pada Bank Mandiri Tbk dan Bank Mandiri Syariah 

Tbk). Penelitian ini menunjukkan hasil ada perbedaan pada Bank 

Mandiri sebelum dan sesudah penerapan GCG dilihat dari rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitasnya.
4
 

 

 

 

  

                                                      
4
 Solikhah, “Perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) pada perbankan konvensional dan perbankan syariah (studi pada Bank Mandiri Tbk 

dan Bank Mandiri Syariah Tbk)”, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia sebelum dan sesudah 

penerapan Good Corporate Governance dan apakah terdapat perbedaan 

yang signifikan atas profitabilitas sebelum dan sesudah penerapan Good 

Corporate Governance. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan penelitian sebagai berikut:  

1. Profitabilitas bank umum syariah berdasarkan Return On Asset (ROA) 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara profitabilitas 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan uji Paired Sample T-Test yang menghasilkan 

nilai (Sig) 0.003<0,05. 

2. Profitabilitas bank umum syariah berdasarkan Return On Equity (ROE) 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara profitabilitas 

sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate Governance. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan uji Wilcoxon yang menghasilkan nilai (Sig) 

0.000<0,05. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Untuk meningkatkan ROA, hendaknya Bank Umum Syariah menjalankan 

prinsip-prinsip GCG secara konsisten. 

2. Untuk meningkatkan ROE, hendaknya Bank Umum Syariah bukan hanya 

memenuhi kepentingan stakeholders tapi juga memenuhi kepentingan 

stokeholder. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang digunakan 

untuk menguji efektifitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

pada bank umum syariah di Indonesia. 
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