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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan sarana yang mempunyai peran strategis dalam 

kegiatan perekonomian. Peran tersebut disebabkan oleh fungsi utama perbankan 

sebagai financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien. 

Perbankan juga sebagai sebuah lembaga yang mempunyai fungsi untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki 

peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 

yaitu dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak. Dengan demikian diperlukan berbagai terobosan yang baru di 

bidang perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian Nasional. Sedangkan 

Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan 

keuangan. 

Pada dasarnya kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanankan 

oleh BI ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara 

individu maupun perbankan sebagai suatu sistem. Kesehatan atau kondisi 

keuangan dan non keuangan Bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, 

baik pemilik, pengelola (manajemen) Bank, masyarakat pengguna jasa Bank, 

Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank, dan pihak lainnya. Kondisi 
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Bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi 

kinerja Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Menurut Ponttie Prasnanugraha 

(2007) menyatakan bahwa “aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh 

Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari 

penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana”. 

Krisis  keuangan  tahun  2008  mempengaruhi perekonomian di Indonesia, 

salah satunya adalah sektor industri  perbankan.  Sektor  industri  perbankan  

mengalami  kesulitan  likuiditas seiring  dengan  ketatnya  likuiditas  di  pasar  

keuangan.  Sektor  industri  perbankan juga merupakan sektor yang rentan 

terhadap risiko karena sektor ini berhubungan dengan  tingkat kepercayaan atas 

pengembalian dana di masa mendatang. Banyak pihak  memperkirakan  bahwa  

perekonomian  di  Indonesia  termasuk  indutri perbankan  akan  terpuruk.  

Kelangkaan  likuiditas  menyebabkan  penurunan kepercayaan  di  sektor  

korporasi  dan  rumah  tangga  terhadap  kondisi perekonomian. Menurunnya  

kapasitas  permintaan  dan  produksi  di  sektor  riil  dapat berpotensi  kuat  

terhadap  kualitas  aktiva  perbankan  di  Indonesia.  Gejolak keuangan dan 

penurunan permintaan akibat krisis keuangan  juga mempengaruhi 

terdepresiasinya nilai  rupiah,  tekanan  inflasi yang  cukup kuat dan 

meningkatnya BI rate. Selain itu Bursa saham Indonesia juga mengalami 

penurunan indeks, sampai melebihi 11%, sehingga memaksa Otoritas Bursa untuk 

melakukan penghentian perdagangan selama 3 hari untuk mencegah lebih 

terpuruknya bursa akibat sentimen negatif. Lalu nilai tukar Rupiah yang melemah 
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terhadap dolar AS bahkan sempat mencapai Rp 10.000/USD pada minggu kedua 

Oktober 2008. Hal ini lebih dikarenakan adanya aliran keluar modal asing akibat 

kepanikan yang berlebihan terhadap krisis keuangan global. 

Dampak sejenis juga akan terjadi pada inflasi. Karena melemahnya Rupiah 

terhadap USD, maka harga barang-barang juga akan terimbas untuk naik. (Catur 

Budi. 2008. DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TAHUN 2008 TERHADAP 

EKONOMI INDONESIA. http://rutacs.wordpress.com/2008/10/30/dampak-krisis-

keuangan-global-tahun-2008-terhadap-ekonomi-indonesia/diakses tanggal 09 Maret 

2014 ). 

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka 

dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang 

semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat 

secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor 

perekonomian nasional.  

Penilaian kesehatan bank dapat di ketahui dengan berbagai cara salah 

satunya adalah mengunakan rasio keuangan perbankan. Rasio-rasio keuangan 

perbankan adalah sebagai suatu ukuran tertentu dalam mengadakan interpretasi 

dari analisis laporan suatu bank.  

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menetapkan bahwa untuk menilai 

tingkat kesehatan suatu bank harus didasarkan pada tiga kriteria rasio yaitu rasio 

likuiditas, rentabilitas/profitabilitas, dan solvabilitas. Kredibilitas suatu bank 
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sebagai lembaga intermediasi secara operasional dapat dilihat dari kemampuan 

bank tersebut untuk tumbuh dengan sehat sekaligus kuat. Pengertian sehat dan 

kuat menurut acuan teknis perbankan berdasarkan standar internasional dikaji atas 

indikator-indikator CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning 

Capacity serta Liquidity) meliputi segi permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen bank, rentabilitas dan likuiditas keuangan. (Eko, 2012) 

Dengan menganalisis kesehatan bank syari’ah dan konvensional pengguna 

jasa perbankan dapat mengetahui kinerja keuangan syari’ah dan konvensional dan 

memiliki kepercayaan untuk menepatkan dana nya untuk dikelola oleh suatu 

perbankan syari’ah atau konvensional. Hasil dari kesehatan bank merupakan 

informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan bank 

yang belakangan ini sector perbankan mengalami keadaan pasangsurut, dimana 

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan 

kepercayaan masyarakat sehingga kesehatan bank syariah maupun konvensional 

perlu dipelihara, dan masyarakat akan lebih cermat dalam memilih Bank yang 

dipercayainya untuk mengelola dana masyarakat. Kesehatan perbankan syari’ah 

maupun kesehatan perbankan konvensional yang optimal dari para manajernya 

sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 

Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia di dalam hal jumlah 

pinjaman, asset dan deposito. Nasabah-nasabahnya terdiri dari berbagai 

segmentasi merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan 

sektor usaha, nasabah Bank  Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat 

beragam. Sedangkan Bank Syari’ah Mandiri adalah bank syari’ah kedua yang 
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dibuka setelah bank Muamalat dan Bank Syari’ah Mandiri juga merupakan bank 

BUMN pertama yang menggunakan sistem dual banking dimana bank-bank Islam 

dapat berdampingan dengan bank-bank konvensional. Dengan asset yang besar 

tentu saja Bank Mandiri dan Bank Syari’ah Mandiri sangat berperan dalam 

perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini Bank Mandiri Syari’ah dan Bank 

Mandiri, sebagai objek penelitian. (http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri 

diakses pada 27 Januari 2014) 

Pada penelitian ini, penulis ingin menilai perbandingan kesehatan bank 

syari’ah dan konvensional dengan menggunakan analisis rasio CAMEL sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004. Berdasarkan uraian 

latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menguji dan 

menganalisis untuk membuktikan apakah tingkat kesehatan bank memiliki 

perbedaan signifikan, sehingga penulis tertarik mengambil judul “ANALISIS 

PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARI’AH DAN BANK 

KONVENSIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL 

SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS GLOBAL TAHUN 2008 “ (Studi Kasus 

pada PT. Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Bank Mandiri Tbk) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dipecahakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Mandiri sebelum dan 

sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan analisis rasio 

CAMEL? 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri
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2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Mandiri Tbk. sebelum dan sesudah 

krisis global tahun 2008 dengan menggunakan analisis rasio CAMEL? 

3. Bagaimana perbedaan tingkat kesehatan antara Bank Syariah Mandiri 

dengan Bank Mandiri Tbk sebelum dan sesudah krisis global tahun 

2008 dengan menggunakan analisis CAMEL ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai  dengan  rumusan  masalah  diatas,  maka  tujuan  dari  penelitian  

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank Syariah Mandiri sebelum 

dan sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan analisis 

rasio CAMEL. 

2. Untuk mengetahui Tingkat Kesehatan Bank Mandiri sebelum dan 

sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan analisis rasio 

CAMEL. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan Tingkat Kesehatan yang 

terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan Bank Mandiri Tbk sebelum 

dan sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan analisis 

rasio CAMEL. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dunia Perbankan  

Untuk  memberikan  masukan  yang  berguna  agar  lebih  meningkatkan 

kinerja bank dengan mengembangkan industri perbankan Indonesia.  

2. Bagi penulis  

Untuk membandingkan  konsep-konsep  yang  telah  dipelajari  

sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan 

pengukuran kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL. 

3. Bagi peneliti lain 

Menambah khasanah pengetahuan dalam ekonomi syariah dan 

pengetahuan tentang perbankan syari’ah serta sebagai masukan pada 

penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

4. Bagi Pengguna Jasa Perbankan  

Kepada pengguna jasa perbankan syari’ah sebagai bahan informasi, dan 

untuk mengetahui kesehatan perbankan syari’ah dan bank konvensional. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis 

besar didasarkan pada faktor CAMEL (Capital, Assets Quality, Management, 

Earning dan Liquidity). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang 

menentukan kondisi suatu bank. Apabila suatu bank mengalami permasalahan 

pada salah satu faktor tersebut (apalagi apabila suatu bank mengalami 

permasalahan yang menyangkut lebih dari satu faktor tersebut), maka bank 

tersebut akan mengalami kesulitan. Kasmir (2012:46) juga mengemukakan 
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bahwa alat ukur utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank 

dikenal dengan nama analisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari capital, Assets, 

Management, Earning, Liquidity. Berikut ini penjelasan metode CAMEL : 

1. Capital 

Aspek pertama yang dinilai, adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. 

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang 

didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian 

tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan 

bank Indonesia. Pengertin modal menurut Frianto (2012:28): 

“Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai 

pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) 

usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah 

kekayaan.” 

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR 

perbankan untuk tahun 2004 minimal harus 12%. Bagi bank yang memiliki CAR 

dibawah 12% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius 

untuk segera diperbaiki. Rumus yang dipergunakan untuk mengukur CAR adalah 

: 

     CAR =  

2. Assets Quality 

Aspek berikutnya adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini 

upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank. 
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Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan bank Indonesia, dengan 

membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah 

aktifa produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif 

terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan (Kasmir, 2012:28). Rumus yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah : 

a. Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif 

(KAP 1). Aktiva Produktif Diklasifikasikan menjadi Lancar, Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet. Diukur dengan : 

KAP1 =  

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva 

Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Rumusnya adalah : 

KAP2 =  

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut untuk rasio 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1 

% dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan rumus KAP1. 

3. Management 

Kualitas menajemen adalah komponen berikutnya dari analisis CAMEL. 

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia dalam bekerja, maupun 
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dari segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus-

kasus yang terjadi. (Kasmir, 2012:49) Rumus untuk mengukurnya adalah : 

Net Profit Margin =  

Tetapi NPM tidak diteliti dalam penelitian ini dikarenakan sulitnya mendapatkan 

data untuk meneliti NPM. 

4. Earning 

Aspek Earning adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam meningkatkan keuntungan. Aspek ini dilakukan dalam suatu periode. 

Bank yang sehat adalah bank yang diukur seccara rentabilitas yang terus 

meningkat di atas standar yang telah ditetapkan (Kasmir, 2012:49). Rumus yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah : 

Earning1=  

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0 % 

atau negatif diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai 

dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100. 

a. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning 2). 

Earning2 =  

Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 

100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan sebesar 0,08% 
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nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Dalam penelitian ini 

penulis hanya menggunakan Earning1 sebagai alat pengukurannya. 

5. Liquidity 

Menurut Frianto (2012:112) pengertian likuiditas adalah: 

“Kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya”. 

Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai 

kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, dposito berjangka, 

pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa 

adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi). Rasio yang digunakan untuk 

mengukur aspek likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).: 

a. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva Lancar. 

Likuiditas1 =  

Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 

100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 

1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b. Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank 

Likuiditas2 =  

Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau 

lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 

115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100. Dalam 

mengukur spek Likuiditas penulis mengukur dengan rumus Likuiditas1. 
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Adapun hasil penelitian terdahulu yang membandingkan kinerja keuangan 

bank syari’ah dan konvensional yang dilakukan antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan Wahyu Isnainianto Hadi (2012) Perbandingan 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional 

Melalui Pendekatan Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rentabilitas Sebelum, 

Selama, Dan Sesudah KrisisFinansial Global 2008. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rasio LDR/FDR perbankan syariah dan bank 

konvensional berbeda secara signifikan. Akan tetapi, rasio LDR/FDR 

perbankan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah krisis. Kemudian  jika dilihat dari perbedaan 

jenis bank dan periode, rasio LDR/FDR perbankan syariah maupun 

konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik sebelum, 

selama, maupun sesudah krisis. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan 

bahwa rasio  CAR  perbankan  syariah dan bank konvensional  memiliki 

perbedaan yang signifikan.  Akan tetapi, rasio  CAR perbankan tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah krisis. Kemudian  jika dilihat dari perbedaan jenis bank dan 

periode, rasio CAR perbankan syariah dan konvensional tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan baik sebelum, selama, maupun sesudah krisis.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak  terdapat perbedaan yang 

signifikan antara ROA perbankan syariah dan konvensional. Rasio ROA 

perbankan menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan pada saat 
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sebelum,  selama, dan sesudah krisis. Kemudian  jika dilihat dari 

perbedaan jenis bank dan periode, rasio ROA perbankan syariah dan 

konvensional tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah krisis.  

2. Abustan (2009) menganalisis perbandingan kinerja keuangan perbankan 

syariah dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan kinerja keuangan antara perbankan syariah dalam hal ini 

adalah bank syariah yang telah berdiri lebih dari lima tahun dengan bank 

umum konvensional yang dipilih untuk dibandingkan dengan bank umum 

syariah adalah bank konvensional dengan total asset sebanding dengan 

bank umum syariah. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja 

bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank Selama 

periode Juni 2002-Maret 2008 dengan menggunakan rasio keuangan. 

Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, 

BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, 

diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 2 Bank umum syariah 

yang diwakili oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dan 6 Bank 

umum konvensional yang diwakili oleh Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional, Bank Mizuho Indonesia, BPD Sumatera Utara, BPD Kalimantan 

Timur, BPD DKI Jakarta dan BPD Daerah Aceh. Hasil dari analisa Bank 

Syariah mempunyai rata-rata (mean) “Kinerja” sebesar 87.96%, lebih 

besar dibanding dari mean “Kinerja” Bank Konvensional yang sebesar 

81.84%. Hal ini berarti bahwa selama periode Juni 2002-Maret 2008 
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secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, 

ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan 

konvensional. Terlihat bahwa t hitung untuk “Kinerja” dengan Equal 

variance assumed adalah 3.718, dengan probabilitas 0.000. Oleh karena 

0.000 < 0.05, maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa secara 

keseluruhan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional 

terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu perbankan syariah 

menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. 

3. Marissa Ardiyana (2012) menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Bank syariah dan Bank Konvensional Sebelum, Selama, dan Sesudah 

Krisis Global Tahun 2008 dengan menggunakan Metode CAMEL. Secara 

keseluruhan rasio bank dinyatakan sehat. Nilai rasio bank Mandiri Tbk 

lebih unggul dari pada bank Syariah Mandiri namun untuk pertumbuhan 

rasio bank syariah Mandiri lebih unggul dari pada Bank Mandiri Tbk. 

Pada uji beda yang mengalami perbedaan yang signifikan adalah pada 

rasio CAR, ROA, dan LDR. Pada masa krisis global Bank syariah Mandiri 

mampu mempertahankan nilai maupun prrtumbuhan Rasio nya 

dibandingkan dengan Bank Mandiri Tbk. 
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Tabel 1.1 Bobot penilaian camel untuk bank umum dan BPR: 

No Faktor camel Bank Umum BPR 

1 Permodalan (capital) 25% 30% 

2 Kualitas aktiva produksif (asset) 30% 30% 

3 kualitas manajemen 25% 20 

4 Rentabilitas/keuntungan (earning) 10% 10% 

5 Liquiditas 10% 10% 

Penilaian tingkatan kesehatan ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat 

kesehatan bank, antara lain: 

 

Tabel 1.2 Predikat Tingkat Kesehatan Bank Sesuai Dengan Nilai Kredit:    

Nilai Kredit Keterangan 

81 s/d 100 Tidak Sehat 

66 s/d kurang dari 81 Cukup Sehat 

51 s/d kurang dari 66 Kurang Sehat 

0 s/d kurang dari 51 Tidak Sehat 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

    = tidak diteliti               Bagan Kerangka Pemikiran 

    = diteliti  
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Di dunia perbankan, alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan 

kesehatan sebuah bank dengan menggunakan proksi rasio keuangan, yaitu 

himpunan indicator yang berunsurkan variabel-variabel Capital, Assets, 

Management, Eearning dan Liquidity. Pada penulisan ini menyajikan tentang 

analisis apakah kinerja keuangan bank syari’ah lebih baik daripada bank 

konvensional atau sebaliknya kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dari 

bank syari’ah. Pada dasarnya hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban 

sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara 

teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Nanang Martono (2010:57), 

berdasarkan hal tersebut penulisan ini menguji apakah masing-masing proksi rasio 

keuangan berbeda signifikan untuk periode 2004 - 2012 dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

 “Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank 

Syariah dengan Bank Konvensional sebelum dan sesudah krisis global 

tahun 2008”. 

1.7  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Dimana pengertian 

metode deskriptif menurut Uma Sekaran (2009:158) :  

Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variable yang diteliti dalam suatu situasi. Tujuan 

studi deskriptif, karena itu, adalah memberikan kepada penaliti sebuah 
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riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri 

atau lainnya. 

Sedangkan definisi penelitian komparatif menurut Sugiyono (2003:11): 

 “Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan.” 

  

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian secara tidak 

langsung ke perusahaan yaitu melalui penelitian di website Bank Syari’ah Mandiri 

dan Bank Mandiri Tbk untuk mendapatkan laporan tahunan (annual report) 

perusahaan guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama 9 

tahun yaitu periode 2004 - 2012. Penelitian ini juga melalui situs internet 

www.bi.go.id, serta informasi dari web lainnya yang dicantumkan dalam daftar 

pustaka. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 sampai 

dengan selesai. 

http://www.bi.go.id/

