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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara kinerja 

keuangan bank konvensional dan bank syariah di Indonesia yang diukur 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari rasio 

CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA, ROE, NIM, NPM, dan variabel kontrol rasio 

Pertumbuhan.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan pada (BEI) Bursa Efek Indonesia dan pada web 

bank masing masing. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

konvensional dan bank syariah yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan 

OJK (otoritas Jasa Keuangan) periode 2013-2017. Dengan teknik purposive 

sampling. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 5 bank konvensional dan 5 bank 

syariah dengan penelitian selama 5 tahun sehingga jumlah pengamatan sebanyak 

50 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independent 

sample t-test. 

Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja 

keuangan bank konvensional dan bank syariah yang diukur menggunakan rasio 

NPL, NIM, BOPO, ROA, ROE, dan NPM. Sedangkan pada rasio LDR dan CAR 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank 

konvensional dan bank syariah. Pada rasio pertumbuhan menunjukan tidak 

terdapat perbedaan antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah, 

tetapi menunjukan bahwa bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank 

syariah.  

Kata kunci : Bank syariah, Bank konvensional, Kinerja keuangan, Rasio keuangan 
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ABSTRACT 

 This study aims to analyze the differences between the financial 

performance of conventional bank’s and Islamic bank’s in Indonesia which are 

measured using financial ratio. The financial ratio used consists of CAR, LDR, 

NPL, BOPO, ROA, ROE, NIM, NPM, and Growth ratio control variables. 

 The data used in this study are secondary data in the form of annual 

financial statements at the Indonesia Stock Exchange (IDX) and on the respective 

bank’s web. The population used in this study are conventional bank’s and 

Islamic bank’s that are listed on the IDX (Indonesia Stock Exchange) and OJK 

(Financial Services authority) for the period 2013-2017. With purposive sampling 

technique. The number of samples obtained were 5 conventional bank’s and 5 

Islamic bank’s with research for 5 years so that the number of observations was 

50 samples. The analysis technique used in this study is the independent sample t-

test. 

 The results of the analysis show that there are differences between the 

financial performance of conventional bank’s and Islamic bank’s measured using 

the NPL, NIM, BOPO, ROA, ROE, and NPM ratios. While the LDR and CAR 

ratio shows that there is no difference between the financial performance of 

conventional bank’s and Islamic bank’s. In the growth ratio shows there is no 

difference between the financial performance of conventional bank’s and Islamic 

bank’s, but shows that conventional bank’s are superior to Islamic bank’s. 

 

Keywords : Islamic bank’s, conventional bank’s, financial performance, financial  

      ratio 
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INTISARI 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang menggunakan sampel 

bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada periode 2013 – 2017. Sampel yang 

didapat sebanyak 10 bank yaitu 5 bank konvensional dan bank 5 bank syariah 

dengan penelitian selama 5 tahun sehingga jumlah pengamatan sebanyak 50 

sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Independent Sample T-Test menggunakan 

program SPSS.  

Berdasarkan teori dan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan 

bahwa Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

LDR untuk bank konvensional dan bank Syariah. Artinya kinerja keuangan untuk 

bank konvensional dan bank Syariah tidak berbeda. Berdasarkan data desktiptif, 

bank syariah memiliki risiko yang lebih kecil dalam mengalami kredit atau 

pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan Bank konvensional.  

Hasil dari uji hipotesis tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang 

diukur menggunakan CAR untuk bank konvensional dan bank syariah. Artinya 

kinerja keuangan untuk bank konvensional dan bank Syariah tidak berbeda. 

Berdasarkan data deskriptif, bank syariah lebih baik dalam menanggung risiko 

dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko dibandingkan bank 

konvensional. 

Sedangkan hasil dar uji hipotesis terdapat perbedaan kinerja keuangan 

yang diukur menggunakan NPL untuk bank konvensional dan bank syariah. 

Berdasarkan data deskriptif, bank konvensional lebih buruk dibandingkan bank 

syariah karena semakin buruk kualitas kredit bank yang mengakibatkan jumlah 

kredit bermasalah, maka semakin besar risiko mengalami kerugian dalam 

pemberian kredit.  

Hasil dari uji hipotesis terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan NIM untuk bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan data 

deskriptif, bank konvensional lebih mampu menghasilkan pendapatan bunga yang 

besar daripada aktiva produktifnya dibandingkan bank Syariah. 

Hasil dari uji hipotesis terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan BOPO untuk bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan 

data deskriptif, bank konvensional lebih buruk dibandingkan bank Syariah karena 

kurangnya kemampuan bank konvensional dalam menekan biaya operasional 

sehingga dapat menimbulkan alokasi biaya yang tinggi yang dapat menurunkan 

pendapatan bank. 

Hasil dari uji hipotesis terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan ROA untuk bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan data 

deskriptif, bank konvensional lebih baik dalam menggunakan aset yang 

dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba dibandingkan bank Syariah 

Hasil dari uji hipotesis terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan ROE untuk bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan data 

deskriptif, bank konvensional lebih mampu menggunakan ekuitasnya dalam 

menghasilkan laba dibandingkan bank Syariah.  
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Hasil dari uji hipotesis Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan NPM untuk bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan data 

deskriptif, bank konvensional lebih baik efisien operasionalnya dibandingkan 

bank Syariah, sehingga bank konvensional mampu menekan biaya-biaya yang 

tidak perlu, sehingga mampu memaksimalkan laba bersih yang didapatkan.  

Sedangkan pada variabel kontrol , rasio pertumbuhan hasil dari uji 

hipotesis Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

Growth untuk bank konvensional dan bank syariah. Hasil dari analisis deskriptif, 

menyatakan bahwa mean bank konvensional lebih tinggi dibandingan bank 

syariah. Semakin tinggi mean pertumbuhan (growth), maka semakin rendah 

kinerja keuangan perbankan. Sehingga bank Syariah lebih baik dibandingkan 

bank konvensional. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“ Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 

yang bermanfaat untuk untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 

sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah 

tempat meminta dan memohon” 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al- Insyirah : 5) 

 

 

“Barang siapa yang menghendaki kebaikan didunia,maka dengan ilmu. Barang 

siapa  yang menghendaki kebaikan diakhirat maka dengan ilmu. Dan barang siapa 

yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” 

(H.R Bukhori dan Muslim) 

 

Alhamdulilah atas rahmat dan hidayah-Nya saya bisa menyelesaikan skirpsi ini 

dengan baik, skripsi ini akan saya persembahkan untuk : 

Bapak dan ibu saya tercinta yang selalu menyemangati saya dan 

memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dan selalu 

mendoakan yang terbaik untuk masa depanku  

Keluarga besarku tersayang yang selalu mendoakan yang terbaik  

Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu menemani dan membantu dalam 

penyusunan skripsi ini  

Keluarga besar Fakultas Ekonomi Unissula 
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KATA PENGANTAR 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian pra skripsi 

dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan 

Bank Syariah” dengan baik. Usulan penelitian pra skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan dan penulisan pra skripsi ini tentunya tidak lepas dari 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis membutuhkan 

kritik dan saran yang bersifat membangaun agar lebih baik lagi dimasa 

mendatang. Keberhasilan penyusunan dan penulisan pra skripsi ini berkat 

bimbingan, bantuan, doa, dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait. Oleh 

karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dengan tulus kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan pra skripsi ini. 

2. Orang tua dan keluarga besar yang selalu mendampingi dan memberikan 

dukungan moral, materiil, maupun spiritual kepada penulis. 

3. Ibu Hj. Olivia Fachrunissa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Ibu Dr. Dra. Hj. Winarsih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, 

memotivasi, dan memberikan arahan dalam penyusunan pra skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

7. Teman – teman dan sahabat yang telah memberikan dorongan dan bantuan 

hingga terselesaikannya pra skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam menyelesaikan pra skripsi ini. 

Semoga pra skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang 

membutuhkan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.  
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