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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kinerja Keuangan  

1. Pengertian kinerja keuangan  

a. Kinerja perusahaan 

Kinerja (peformance) ialah suatu istilah umum yang digunakan 

untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada 

suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja ialah penentuan secara 

periodik efektifitas operasional suatu organisasi atau perusahaan 

berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.1 Sedangkan menurut Pabundu, mengidentifikasikan 

“kinerja sebagai hasil fungsi kegiatan atau pekerjaan seseorang 

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu”2.  

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

perusahaan adalah hasil dari banyaknya keputusan yang dibuat 

dengan cara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien. Efektif merupakan kemampuan 

untuk memilih tujuan yang tepat ataupun peralatan yang tepat 

                                                           
1Mulyadi, Akuntansi manajemen Edisi 3, Cetakan ke-3. Salemba Empat. Jakarta: 2001, hlm 415 
2 Tika Pabundu. Budaya Organisasi dan Peningkat Kinerja Perusahaan. PT Bumi Aksara. 

Jakarta:2006, hlm. 121 
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untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien merupakan 

kemampuan untuk menyelesaiakan suatu pekerjaan dengan benar.  

Pencapaian kinerja perusahaan dalam jangka panjang tergantung 

pada banyaknya keputusan individu dan kelompok terus menerus 

yang dibuat oleh manajemen. Sebuah keputusan yang diambil akan 

memperoleh dampak ekonomi yang akan menyebabkan kondisi 

perusahaan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya.  

b. Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Organisasi pada umumnya dijalankan oleh manusia, maka 

penilaiannya akan kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas 

perilaku manusia itu sendiri dalam pelaksanakan perannya di 

dalam organisasi. Oleh karna itu adanya informasi akuntansi 

digunakan sebagai salah satu dasar penilaian. 

 Ukuran-ukuran kinerja keuangan mencerminkan keputusan-

keputusan strategi, operasi pembiayaan dan implementasi. Kinerja 

masa lalu merupakan indikator baik untuk kinerja yang akan 

datang. Tujuannya menganalisis kinerja keuangan suatu 

perusahaan yaitu untuk menemukan kelemahan-kelemahandalam 

kinerja keuangan perusahaan serta untuk menentukan kekuatan-

kekuatan yang dapat diandalkan sehingga dapat dibuat banyak 

keputusan yang penting bagi kemajuan perushaan pada masa yang 

akan datang. 
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2. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Dalam rangka menilai tercapai tidaknya tujuan perusahaan, maka 

diperlakukan penilaian menyuluruh, salah satunya dengan mengetahui 

kinerja keuangan bank ataupun suatu perusahaan. sebagaimana 

pendapat Warsono ”mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

dapat dirumuskan sebagai suatu perbandingan antara nilai yang 

dihasilkan oleh suatu perushaan ataupun bank yang dicapai dengan 

memanfaatkan aset produktifnya dengan nilai yang diharapkan oleh 

pemilik aset tersebut”.3 

 Pengukuran kinerja keuangan melalui laporan keuangan 

perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan tersebut, 

sehingga untuk selanjutnya kekurangan-kekurangan yang ada dapat 

diperbaiki. Hal ini tentunya dapat mengambil informasi bagi 

pengambil keputusan, sehingga kinerja perusahaan dapat terus 

ditingkatkan.  

 Mulyadi mengatakan “bahwa menilai kinerja bertujuan memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam standar 

perilaku yang telah diterapkan sebelumnya agar dapat menghasilkan 

tindakan dan hasil yang di inginkan”.4 

 

 

 

                                                           
3 Warsono. Manajemen Keuangan Perusahaan. Banyu Media Publishing. Malang:2002, hlm.231  
4 Mulyadi, Akuntansi Manajemen....., hlm. 416 
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3. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Menurut Munawir manfaat dari pengukuran kinerja ialah sebagai 

berikut:5 (1) Memberikan kontribusi kepada pihak manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan; (2) Dapat digunakan 

untuk mengukur suatu prestasi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi 

atau perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan; (3) Memberi petunjuk dalam 

pembuatan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja menejemen; (4) 

Dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan penanam 

modalnya agar dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.  

  Pencapaian kinerja yang baik itu tergantung dari individual 

ataupun kelompok yang terus dibuat oleh menejemennya. Stiap 

keputusan yang diambil berdampak pada keuangan yang menyebabkan 

semakin membaik atau memburuknya suatu kinerja perusahaan 

tersebut.  

B. Analisis Rasio Keuangan  

1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. 

Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan 

berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk 

rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dapat mengungkapkan 

hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat 

                                                           
5 Munawir, S. Analisis Laporan Keuangan Edisi 4. Penerbit Liberty. Yogyakarta: 2002, hlm:28 
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digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan 

perusahaan. Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan 

yang paling populer dan banyak digunakan.6  

 Menurut Hanafi “ analisis rasio keuangan adalah analisis yang 

menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu 

laporan dengan laporan lainnya, yang memberikan gambaran 

mengenai posisi atau keadaan keuangan perusahaan”.7. 

 Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan salah 

satu teknik analisis laporan keuangan yang tersedia. Data yang 

digunakan untuk menghitung rasio keuangan adalah neraca dan 

laporan laba rugi. Dan dalam menyimpulkan kondisi untung atau 

tidaknya suatu perusahaan, perlu adanya suatu standar rasio lain yang 

layak dijadikan dasar perbandingan. Bila tidak ada standar 

pembanding yang digunakan dari penafsiran rasio-rasio suatu 

perusahaan, penganalisisan tidak bisa menunjukan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya.8  

2. Jenis Rasio Keuangan  

Analisis rasio merupakan salah satu teknik analisis keuangan yang 

paling banyak digunakan. Analisis rasio dapat mengungkapkan 

hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan 

                                                           
6 Hery. Analisis Kinerja Manajemen.PT Grasindo. Jakarta. 2014., hlm. 140 
7 Mahduh M Hanafi & Halim. Analisis Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN.Yogyakarta:2003  
8 Djarwanto Ps. Pokok-pokok Analisis Laporan Keuangan Edisi Ke-2, cetakan ke-

2.BPFE_Yogyakarta:2014., hlm 146 
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kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari 

masing-masing komponen yang berbentuk rasio. 

 Diluar aktivitas operasi internal faktor-faktor yang mempengaruhi 

rasio adalah dampak peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan 

manajemen, dan metode akuntansi. Rasio bermanfaat bila di 

interpretasikan dalam perbandingan dengan (a) rasio tahun 

sebelumnya, (b) standar yang ditentukan sebelumnya, (c) rasio 

pesaing.  

a. Rasio Likuiditas  

 Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

Masalah likuditas tidak lepas dari kemampuan suatu perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangannya yaitu hutang jangka 

pendek yang harus segera dibayar. Jumlah alat-alat pembayaran 

yang dimilki perusahaan pada suatu saat tertentu, merupakan 

kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Suatu 

perusahaan (Lembaga Keuangan) dikatakan likuid apabila dapat 

memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali 

semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang 

diajukan tanpa terjadi penangguhan.9  

                                                           
9 Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) 

hal.278 
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 Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank 

tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, 

tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh 

tempo, pemenuhan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit 

yang direalisasi). Manajemen likuiditas diartika sebagai suatu 

kegiatan yang meliputi perkiraan secara terus menerus akan 

kebutuhan kas yang seketika dihadapi oleh bank, perkiraan 

kebutuhan jangka pendek serta perkiraan kebutuhan kas jangka 

panjang. Suatu bank diberi predikat likuid apabila (a). Mempunyai 

primary reserves yang cukup guna memenuhi kebutuhan likuiditas. 

(b). Apabila primary reserves yang dimilikinya tidak mencukupi, 

bank mempunyai secondary yang cukup dan dapat diubah menjadi 

alat likuid segera dengan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. 

(c). Bank mempunyai kemampuan untuk mendapatkan alat-alat 

likuid melalui berbagai cara antara lain melalui pinjaman di pasar 

uang.10 

 Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah 

Financing to Deposit Ratio (FDR). Financing to Deposit Ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

                                                           
 10 Pandia, Frianto.,”Manajemen Dana dan Kesehatan Bank:, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012) 

hal.113 
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likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang 

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). 

 Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk Financing 

to Deposit Ratio (FDR) adalah 80 % hingga 11 0%. Jika rasio FDR 

suatu bank berada pada angka dibawah 80%, maka dapat 

disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan dana 

sebesar tersebut dari dana yang dihimpun. Karena fungsi utama 

dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan 

rasio FDR ini dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian 

jika rasio FDR lebih dari 11 0%, berarti total pembiayaan yang 

diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Maka bank 

dalam kondisi ini juga dikatakan bahwa tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik.  

 Tetapi jika bank tersebut memiliki Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berada pada standar yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat  

dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya 

dengan efektif. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:11 

                                                           
 11 Suryani, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

profitasbilitas perbankan syariah di Indonesia”, Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.9, No.1, 

(Mei 2011), hal.59 
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  FDR = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

b. Rasio Rentabilitas 

 Analisis rasio rentabilitas adalah alat ukur untuk 

menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Rentabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend 

earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan 

dan kualitas earning. Keberhasilan bank yang diukur dengan dua 

rasio yang memiliki bobot yang sama. Bank Indonesia menilai 

kondisi rentabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua 

jenis indikatornya yaitu: (1) Return on Assets (ROA) atau Return 

on Equity (ROE), dan (2) Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pnedapatan Operasional (BOPO).  

 Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat 

apabila: (1) Rasio tingkat pengembalian (ROA) dan (ROE) 

menacapai sekurang-kurangnya 1,5% dan (2) Rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak 

melebihi 93,5%. Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas 

yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) 

dengan modal (modal inti) bank, rasio ini menunjukkan tingkat 

persentase yang dihasilkan. Return on Asetss (ROA) adalah rasio 

profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba 

(sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan 
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tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang 

bersangkutan.   

 Dalam penelitian ini yang digunakan ialah rasio rentabilitas 

dengan indikator rasio Return on Asetss (ROA) yaitu salah satu 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Rasio rentabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja 

bank yang bersangkutan. Return on Assets (ROA) sangat penting, 

karena rasio ini mengutamkan nilai retabilitas suatu bank yang 

diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal 

dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar Retun on Asetss 

(ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio rentabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah di wakili oleh Return on 

Asset (ROA) dengan rumus sebagai berikut:  

ROA = Laba Bersih / Total Akitiva 12 

c. Rasio Solvabilitas (Permodalan) 

 Modal perusahaan yang didirikan dan berkantor pusat di 

Indonesia terdiri atas modal inti atau primary capital dan modal 

pelengkap atau secondary capital. Komponen modal inti pada 

prinsipnya terdiri dari atas modal disetor dan cadangan-cadangan 

                                                           
12 Suryani, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

profitasbilitas perbankan syariah di Indonesia”, Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.9, No.1, 

(Mei 2011), hal.55 
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yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian sebagai 

berikut: modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan 

tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, bagian 

kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan. Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR). Prosentase kebutuhan modal 

ini disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Dengan rumus 

sebagai berikut:  

 CAR = Modal perusahaan / Aktiva Tertimbang13 

C. Bank Syariah  

1. Pengertian Bank Syariah 

 Bank syariah adalah bank umum, sebagaimana dimaksud dalam 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor 

cabang bank asing yang melakukan usaha berdasarkan prinsip 

syariah.14 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi 

                                                           
 13 Kasmir, Op.Cit. , hal.279-280 
 14 Muhammad Ridwan Basmalah dan Muhammad Rizal,Perbankan 

Syariah(Malang:Empatdua Media,2018), Hlm. 1 
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi 

dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnyaialah menyalurkan dana kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun 

kerja sama usaha.  

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor 

yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank 

syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan 

dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan 

dalam syariah islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak 

yang membutuhkan pada umumnya dalam hal akad jual beli dan kerja 

sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk 

bagi hasil, dan bentuk lain yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannyamengacu dalam 

hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga 

maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang 

diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah 

tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dengan bank syariah. 

Dan akad di dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan syariat 

islam.     

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah 

 Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana 
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kepada masyarakat  yang membutuhkan dana dari bank, dan juga 

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.15 Fungsi 

dan peran bank syariah tercantum dalam pembukaan akuntansi yang 

dikeluarkan oleh AAOIFI adalah manajer investasi, investor, penyedia 

jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan pelaksana kegiatan 

sosial.16 Keseimbangan pengaturan fungsi dan peran bank syariah 

dalam membawa dana nasabah atau pihak ke tiga secara hati-hati akan 

membawa bank syariah pada pertumbuhan yang sangat pesat, dengan 

tingkat kesehatan yang tidak diragukan lagi. 

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 Bank islam sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang 

bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, bank islam melarang riba 

atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas 

bank islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset.  

Tabel 2.1 perbedaan anatara bank syariah dan bank 

konvensional17 

No.  Bank Syariah No.  Bank  Konvensional 

1 Investas,  hanya untuk 

proyek dan produk yang 

halal serta menguntungkan 

1 Investasi, tidak 

mempertimbangkan halal 

atau haram asalkan proyek 

yang dibiayai 

menguntungkan 

                                                           
 15 Ibid.... hlm. 39 
 16 Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Tanggerang: Azkia 

Publisher,2009), hlm. 10 
 17 Ismail, Perbankan Syariah,...hlm.38 
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2 Return yang dibayarkan 

atau diterima berasal dari 

bagi hasil atau pendapatan 

lainnya berdasarkan 

prinsip syariah 

2 Return baik yang dibayar 

kepada nasabah 

penyimpan dana dan 

return yang diterima dari 

nasabah pengguna dana 

berupa bunga 

3 Perjanjian dibuat dalam 

bentuk akad sesuai dengan 

syariat islam 

3 Perjanjian menggunakan 

hukum positif 

4 Orientyasi pembiayaan, 

tidak hanya untuk 

keuntungan akan tetapi 

juga falah oriented, yaitu 

berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat.  

4 Orientasi pembiayaan, 

untuk memperoleh 

keuntungan atas dana yang 

dipinjamkan. 

5 Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah mitra 

5 Hubungan antara bank dan 

nasabah adalah kreditur 

dan debitur 

6 Dewan Pengawas terdiri 

dari BI. Bapepam, 

Komisaris, dan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) 

6 Dewan pengawas terdiri 

dari BI, Bapepam, dan 

Komisaris. 

7 Penyelesaian sengketa di 

upayakan diselesaikan 

secara musyawarah antara 

bank dan nasabah, melalui 

peradilan agama. 

7 Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan negeri 

setempat 

 

4. Penelitian Tedahulu  

 Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan 

skripsi ini yaitu penelitian yang dilakukan Kartika Citra Claudia 

Merentek yang berjudul “analisis kinerja keuangan antara Bank 

Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri dengan menggunkan 

metode CAMEL”18 penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan keuangan 

                                                           
 18 Kartika Citra Claudia Merentek. Analisis kinerja keuangan antara Bank Negara 

Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri menggunkan metode CAMEL. Jurnal Emba. Vol.1 No.3 Juni 

2013.  
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perusahaan dengan dilihat dalam laporan Bank tersebut. faktor-faktor 

yang diuji dalam penentuan kondisi keuangan perusahaan adalah 

dengan menggunakan CAMEL sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia. penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

Deskriptif. Sampel penelitian ini di ambil dari Bank BNI dan Bank 

Mandiri. Hasil Penelitian pada dua Bank yang berbeda, dimana Bank 

BNI masih harus meningkatkan kinerja keuangannya bila dibandingan 

dengan Bank Mandiri. hasil penelitian ini juga menunjukan rasio 

CAMEL memiliki daya prediksi untuk kondisi keuangan Bank. Hasil 

penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hanya rasio keuangan Bank 

Mandiri lebih baik dibandingkan Bank BNI.  

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di uji ialah metode 

yang digunkan dalam penelitian yang akan di uji ialah metode analisis 

independent sample t-test yaitu metode yang digunakan untuk 

perbandingan. Periode yang digunakan juga berbeda yaitu tahun 2007-

2011 sedangkan untuk penelitian yang akan di uji pada tahun 2015-

2018. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu pada 

penelitian yang akan di uji pada Bank Muamalat Indonesia dengan 

BRISyariah.  

 Penelitian terdahulu selanjutnya ialah yang dilakukan oleh Melissa 

Olivia Tanor, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw yang 

berjudul “ analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja 
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keuangan pada PT. Bank Arta Graha Internasional”19 penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dalam mengukur 

kinerja keuangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK 

Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

komparatif. Dari laporan keuangan Bank kemudian dianalisis 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk mendapatkan 

perbandingan hasil pada setiap tahunya dan akan disesuaikan dengan 

standar Bank Indonesia (BI) yang dapat dianalisis untuk mengukur 

seperti apa tingkat keuangan dan kinerja bank tersebut. hasil penelitian 

menunjukan, likuiditas Bank Artha Graha mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Hasil solvabilitas 

memperlihatkan kemampuan bank dalam permodalan yang dimiliki 

mampu untuk menutupi penurunan maupun kerugian. Hasil 

profitabilitas memperlihatkan bank memiliki hasil rasio yang terus 

meningkat. Ketiga rasio keuangan sesuai dengan standar yang 

ditentukan BI. Kondisi keuangan Bank Artha Graha masih dalam 

keadaan baik dan dapat memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga. 

Manajemen Bank Artha Graha sebaiknya terus melakukan 

pengelolahan keuangan dengan baik, agar tidak terjadi penurunan yang 

dapat menyebabkan bank menjadi tidak sanggup untuk menyelesaikan 

masalah keuangan yang ada nantinya    

                                                           
 19 Melisa Ovilia Tanor dkk. Analisis Laporan keuangan dalam mengukur kinerja 

keuangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional,TBK. Jurna EMBA. Vol.3 No.3 Sept. 2015. 
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di uji ialah pada 

tahunnya 2010-2013 sedangkan penelitian yang akan di uji ialah tahun 

2015-2018, dan pada objek penelitiannya yaitu pada penlitian ini 

hanya menggunakan satu Bank saja namun pada penelitian yang diuji 

menggunakan dua bank, metode yang digunakan ialah analisis 

deskriptif komparatif yang penelitian gunakan ialah metode 

independent sample t-test.  

 Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Mentari 

Anggraini, Moch. Dzulkiron AR, Muhammad Saifi, yang berjudul 

“analisis kinerja keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

dengan menggunakan pendekatan RGEC”20 penelitian ini bertujuan 

mengetahui tingkat kinerja PT. BRI, tbk dan PT BRI Syariah. 

Penelitian ini memakai penelitian deskriptif. Analisis data yang 

dipakai yaitu menghitung risk profile terdiri dari resiko kredit dan 

resiko likuiditas, God Corporate Govermance, Earnings terdiri dari 

Return On Assets dan Net Interst Margin, serta rasio permodalan. Hasil 

penelitian menunjukan tingkat kinerja PT. BRI,Tbk dan PT BRI 

Syariah periode 2011-2013 secara keseluruhan sehat.jika dilihat lebih 

rinci tingkat efisiensi yang tinggi yang dilakukan oleh BRI pada rasio 

NPL, ROA, NIM dan CAR serta self assesment GCG dibandingkan 

BRI Syariah sedangkan pada rasio LDR/FDR BRI Syariah lebih 

unggul di bandingkan BRI.  

                                                           
 20 Mentari Anggraini dkk. Analisis kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah 

dengan menggunakan pendekatan RGEC.Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 27 No. 1 Oktober 

2015 
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 Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada objek penelitian pada 

penelitian ini menggunkan bank kanvensional dan bank syariah, 

namun pada penelitian yang di uji menggunakan objek penelitian Bank 

syariah semunya. Perbedaan juga ada pada tahun periodenya yaitu 

pada tahun 2011-2013 , sedangkan peneltian yang di uji pada tahun 

2015-2018.  

 Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Yenni 

Annor Vivin dan Budi Wahono yang berjudul “Analisis perbandingan 

kinerja keuangan bank umum syariah dengan bank umum 

konvensional di Indonesia”21 penelitian ini bertujuan untuk melakukan 

perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bbank 

Umum Konvensional di Indonesia pada periode 2013-2016 dengan 

menggunkan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri 

dari CAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROA. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan plubikasi Bank Umum 

tahun 2013-2016 yang diterbitkan oleh masing-masing Bank yang 

bersangkutan. Setelah melewati tahap purposive sample, maka sampel 

yang layak digunakan sebanyak lima sampel, lima Bank Umum 

Syariah, dan dua Bank Umum Konvensional. Teknik analisis yang 

digunakan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah dengan Bank Umum Konvensional adalah metode 

Independent Sample t-test. Analisis yang digunakan untuk menunjukan 

                                                           
 21 Yenni Annor Vivin dan Budi Wahono. Analisis perbandingan kinerja keuangan bank 

umum syariah dengan bank umum konvensional di indonesia. jurnal riset  Manajemen. Fakultas 

Ekonomi Unisma. 
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bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk masing-masing rasio 

keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia. Bank umum Syariah lebih baik kinerjanya 

dari segi rasio NPL, LDR, dan BOPO, sedangkan Bank Umum 

Konvensional lebih baik kinerjanya dari segi rasio CAR, dan ROA.  

 Perbedaan penetian ini dari penelitian yang diuji ialah pada tahun 

periodenya 2013-2016 sedangkan periode penelitian yang di uji ialah 

tahun 2015-2018. Dan perbedaan selanjutnya ialah pada objek yang 

diteliti pda penelitian ini menggunkan lima bank umum syariah dan 

dua bank umum konvensional. Sedangkan pada penelitian yang akan 

diuji ialah hanya menggunkan dua bank syariah.  

 Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Balqis 

Thayib, Sri Murni, dan Joubert. B. Maramis yang berjudul “Analisis 

perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan Bank Konvensional” 

22penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan kinerja keuangan bank 

konvensional dengan bank syariah di Indonesia. jenis penelitian ini 

ialah penelitian kuantitatif berbentuk komparatif dengan menggunkan 

desain perbandingan dua rata-rata daru dua populasi yang independen. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka di dapatkan sampel 3 

bank konvensional dan 3 bank syariah. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata (independen sample 

t-test). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

                                                           
 22 Balqis Thayib. Analisis perbandingan kinerja keuanga bank syariah dan bank 

konensional.Jurnal EMBA. Vol.5 No.2 Juni 2017.  
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yang signifikan pada masing-masing rasio keuangan bank 

konvensional dan bank syariah. Analisis yang dilakukan menunjukan 

bahwa bank syariah lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio CAR, DER, 

LDR. Sedangkan bank konvensional lebih baik kinerjanya dilihat dari 

rasio ROA, ROE, NPL.  

 Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada objek penelitiannya 

pada penelitian terdahulu menggunakan tiga bank konvensional dan 

tiga bank syariah. Dan perbedaan selanjutnya ialah pada periode 

tahunya pada penelitian terdahulu ialah tahun 2013-2015 sedangkan 

dalam penelitian yang akan di uji ialah tahun 2015-2018. 

5. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. 

Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan 

secara panjang dan lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 

Kerangka ini di dapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai 

sebagai landasan penelitian yang di dapatkan dari konsep ilmu atau 

teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang di dapatkan dari 

tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai dengan 

variabel yang diteliti.  

Berikut adalah gambaran mengenai kerangka berfikir yang peneliti 

bentuk secara sederhana untuk menjelaskan proses penelitian ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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