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SARI 

Widiya Ratnaputri. 2013. “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Menggunakan CAMEL dan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) 

Model di Indonesia (Periode: 2009 – 2012)”. Skripsi. Jurusan Manajemen. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Suhermini, 

M.Si. Pembimbing II. Andhi Wijayanto, S.E., M.M. 

 

Kata kunci : CAMEL, SCnP Model, Kinerja Keuangan. 

 

 Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-

bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya. Faktanya menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi pada bank 

syariah. Peristiwa inilah yang membuat para investor melirik pada perbankan 

syariah. Fakta-fakta tersebut dikaji dalam suatu penelitian ilmiah, yang mengukur 

kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan indikator syariah dan 

konvensional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua 

metode, yaitu, CAMEL dan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model. 

Keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk mengukur kinerja bank dengan 

menggunakan rasio keuangan pada perbankan syariah. 

 Subjek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia (BI) periode 2009-2012, pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan kuartal akhir tahun 

yang dipublikasikan melalui website resmi bank tersebut. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan bantuan 

software Microsoft Excel 2010.  

 Hasil penelitian menggunakan CAMEL menunjukkan bahwa semua bank 

sampel memiliki CAR diatas 8%. RORA tertinggi yaitu Bank Syariah Mandiri 

(BSM) sebesar 3,90%, sedangkan RORA terendah yaitu Bank Panin Syariah (BP 

Syariah) sebesar 0,05. Hasil NPM menunjukkan, tidak ada bank yang mencapai 

angka diatas 81%. Pada rasio ROA, hanya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan 

Bank Mega Syariah (BMS) yang memberikan ROA diatas standar 1,5% selama 

periode 2009-2012. FDR terendah dan tertinggi selama periode 2009 – 2012, 

yaitu Bank Panin Syariah (BP Syariah), sebesar 35,43% dan 162,97%. Hasil 

penelitian menggunakan SCnP Model menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank 

syariah menyebar dalam empat kuadran dan selalu mengalami pergerakan setiap 

tahun dalam periode 2009 – 2012. Hasil rekomendasi investasi yaitu pada Bank 

Syariah Mandiri (BSM) yang mampu bertahan pada kuadran terbaik yaitu Upper 

Right Quadran (URQ) selama periode 2009 – 2012. 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa CAMEL dan 

SCnP Model dapat mengukur kinerja keuangan bank syariah serta dapat 

menghasilkan suatu rekomendasi investasi bagi manajer keuangan dalam 

berinvestasi. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagi manajemen 

perusahaan, hendaknya lebih memperhatikan rasio Management pada perolehan 

laba bersih dan rasio Earning pada perolehan laba sebelum pajak. Bagi investor, 

hendaknya juga memperhatikan bank yang mengalami peningkatan berarah positif 
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ABSTRACT 
 

Widiya Ratnaputri. 2013. “Analyzing Measurement Financial Performance of 

Islamic Banking Using CAMEL and Shariah Conformity and Profitability (SCnP) 

Model in Indonesia (Periods: 2009 – 2012)”. Skripsi. Management Department. 

Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Dra. Suhermini, 

M.Si. Advisor II. Andhi Wijayanto, S.E., M.M. 

 

Kata kunci : SCnP Model, CAMEL, Finance Performance. 

 

Monetary crisis in 1998 has drowned conventional banks and many 

liquidated due to system failure interest. The fact stated that it does not happen in 

Islamic banks. Events is what makes investors look at Islamic banking. The facts 

are examined in a scientific study, which measures the financial performance of 

Islamic banks using Islamic and conventional indicators in Indonesia. The study 

was conducted by using two methods, that is, CAMEL and also Shariah 

Conformity and Profitability (SCnP) Model. Both have the same goal which is to 

measure the performance of banks by using financial ratios in Islamic banking. 

This research subject is enrolled Islamic Commercial Bank in Bank 

Indonesia (BI) 2009-2012, the sampling using purposive sampling method. Data 

obtained from the final quarter of the financial statements published by the official 

website of the bank. The analytical tool used is quantitative descriptive analysis 

with use the help of Microsoft Excel 2010 software. 

The results shows that using CAMEL all sample banks have CAR above 

8%. Highest RORA, Bank Syariah Mandiri (BSM) of 3.90%, while the lowest 

RORA, Bank Panin Syariah (BPSyariah) of 0.05. NPM results shows, there is no 

bank that reached above 81%. On ROA, only Bank Syariah Mandiri (BSM) and 

Bank Mega Syariah (BMS) that provides standard ROA above 1.5% during the 

2009-2012 period. Lowest and highest FDR during the period 2009 - 2012, which 

is Bank Panin Syariah (BPSyariah), by 35.43% and 162.97%. The results shows 

that the model uses SCnP financial performance of Islamic banks spread in four 

quadrants and always have movement each year in the period 2009-2012. The 

results of that is investment recommendation on Bank Syariah Mandiri (BSM) are 

best able to survive on that is Upper Right quadrant (URQ) during the period 

2009-2012. 
Based on the research results, it can be concluded that CAMEL and SCnP 

Model can measure the financial performance of Islamic banks and also can result 

in a recommendation for financial managers to invest. Suggestions relating to this 

research is the management company, management should pay more attention to 

the ratio of the net profit and Earning ratio on profit before tax. For investors, the 

bank should also notice an increase trending positive. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dunia bisnis semakin ketat setelah masuknya tahun di era 

global, ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin besar, menuntut 

para pengusaha bisnis berinteraksi dengan perkembangan di lingkungan sekitar. 

Hal tersebut perlu diiringi dengan kepekaan seorang pebisnis dalam merespon 

segala fluktuasi fenomena perekonomian yang ada. Salah satu fenomena 

perekonomian yang telah banyak diketahui masyarakat yaitu terjadinya krisis. 

Krisis moneter pada tahun 1998 merupakan fenomena yang menjadi rahasia 

umum bagi masyarakat dunia. Pada tahun 1998 tersebut memberikan dampak di 

berbagai sektor. Salah satunya yaitu pada sektor perbankan. 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-

bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya. Febriyanto (2012), menyatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi pada 

bank syariah. Peristiwa inilah yang membuat para investor melirik sektor 

perbankan, khususnya pada perbankan syariah. Krisis pada penghujung tahun 

2008 juga telah membuktikan kembali bahwa perbankan syariah mampu bertahan 

dan tetap eksis dalam menghadapi krisis (Febriyanto, 2012). 

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan Laporan Tahunan Bank 

Indonesia 2011 (2012), secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh 

membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada 
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tahun 2005 hanya ada tiga Bank Umum Syariah dan 95 Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah, maka pada Januari 2012 yang didasarkan pada data Statistik Perbankan 

Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, jumlah bank syariah telah 

mencapai 35 unit yang terdiri atas 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha 

Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah 

mencapai 155 unit pada periode yang sama (Febriyanto, 2012). Berikut adalah 

Tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan Bank Syariah di Indonesia : 

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia 

Indikasi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BUS 3 3 3 5 6 11 11 11 

UUS 19 20 25 27 25 23 23 24 

BPRS 95 105 114 131 139 150 153 155 

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012. 

     

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat fenomena menarik yaitu terjadi 

penurunan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2009, dibandingkan 

dengan sebaran jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami peningkatan 

pada tahun 2009, yang dapat dikatakan lebih unggul daripada UUS. Rustam 

(2011), menyatakan bahwa secara aggregate dari sisi pangsa pasar didapatkan 

fakta bahwa market share BUS ternyata jauh lebih besar dari UUS dan faktor 

penyebabnya adalah jumlah jaringan kantor dalam bentuk Kantor cabang, cabang 

pembantu yang dimiliki UUS belum terlalu banyak dibanding BUS.  

Selain memperhatikan kuantitas perkembangan perbankan syariah, 

hendaknya juga memperhatikan perkembangan aset perbankan syariah dari histori 

per tahun. Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan aset perbankan syariah 

meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 
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2012 sebesar lebih dari 33.37 persen. Penghimpunan dana dan pembiayaan 

mencapai peningkatan sebesar 41.84 dan 22.74 persen. Jika dilihat dari rasio 

pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang 

dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah 

memiliki rata-rata FDR sebesar 97.65 persen. Berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya dan tahun sesudahnya, pada tahun 2010 Financing to Defosit Ratio 

perbankan syariah lebih dari 100 %. Tingginya tingkat FDR tersebut karena 

pembiayaan yang disalurkan selama bulan maret – November 2010 lebih besar 

dari Dana Pihak ketiga, yang perlu di catat disini adalah, meskipun pembiayaan 

yang disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi tingkat kegagalan bayar atau yang 

dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) ternyata lebih sedikit dari 

periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar 3.95%, masih dibawah batas 

ketentuan minimal sebesar 5 persen, artinya bank syariah betul-betul menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan 

prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relatif 

lebih sehat. Berikut adalah Tabel 1.2 Indikator Pertama Perbankan Syariah (dalam 

milyaran rupiah) : 

Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah) 

Indikasi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aset 7.945 15.210 20.880 28.722 36.537 49.555 66.090 

DPK 5.725 11.718 15.584 20.672 28.011 36.852 52.271 

Pembiayaan 5.561 11.324 15.270 20.445 27.944 38.198 46.886 

FDR 97.14% 96.64% 97.76% 98.90% 99.76% 103.65% 89.70% 

NPF 2.34% 2.38% 2.82% 4.75% 4.07% 3.95% 4.01% 

Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2012. 
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Eksposure pembiayaan perbankan syariah yang masih dominan pada 

aktivitas perekonomian domestik, dipercaya akan menjaga pertumbuhan 

pembiayaannya pada tingkat yang relatif tinggi sampai dengan akhir tahun 2008. 

Sejak dikembangkannya pada tahun 1992, bank syariah di Indonesia tumbuh rata-

rata 60%. Pada tahun 2009 mendatang  pertumbuhan bank syariah  di perkirakan 

akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi (Agustianto, 2012). 

Pada akhir tahun 2007, terjadi percepatan pertumbuhan, terlihat mulai 

terjadi pada akhir tahun 2007 sampai dengan puncaknya bulan Agustus 2008, 

dapat dilihat dari Gambar 1.1 Grafik Percepatan Pertumbuhan Bank Syariah 

dibawah ini yang menunjukkan bahwa di masa krisis keuangan global terjadi 

percepatan pertumbuhan bank syariah secara signifikan. 

Gambar 1.1 Grafik Percepatan Pertumbuhan Bank Syariah 

 
Sumber : Agustianto, 2012 

 

Bank Syariah dalam hal ini kinerja bank syariah sangat menarik untuk 

dikaji lebih lanjut, namun, perlu diperhatikan juga perbankan konvensional 

sebagai pembanding dan tolok ukur kinerja perbankan di Indonesia. Tabel 1.3 

menggunakan indikator rasio biaya operasional terhadap pendapatan (BOPO) 
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pada tiga bank sampel untuk masing-masing kategori terlihat bahwa bank syariah 

masih kalah efisien dibanding dengan bank konvensional. Namun, dari sisi net 

operational margin (NOM), beberapa bank syariah lebih unggul. Dari sisi 

profitabilitas, return on asset (ROA) Bank Syariah lebih kecil dari bank 

konvensional, namun dari sisi return on equity (ROE) lebih besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi permodalan bank syariah relatif lebih kecil 

dibanding bank konvensional (Alamsyah dalam Milad ke-8 IAEI, 2012). 

Tabel 1.3 Perbandingan Indikator Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia 

 
Sumber: Alamsyah, 2012 

 

Fakta-fakta tersebut perlu dikaji dalam suatu penelitian ilmiah, yang 

mengukur kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan indikator syariah 

dan konvensional di Indonesia. Penelitian berupa analisis yang dapat dilakukan 

yaitu dengan menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu Shariah 

Conformity and Profitability (SCnP) Model dan CAMEL. Keduanya memiliki 

kesamaan tujuan yaitu untuk mengukur kinerja bank dengan menggunakan rasio 

keuangan pada perbankan syariah. 

Penelitian oleh Prasetyo (2008), yang menggunakan CAMEL dengan data-

data rasio keuangan untuk mengukur beberapa aspek, yaitu aspek Capital diukur 

dengan CAR (Capital Adequency Ratio), aspek Asset Quality diukur dengan 

RORA (Return On Risk Assets), aspek Management Qualiity diukur dengan NPM 
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(Net Profit Margin), aspek Earning Capacity diukur dengan ROA (Return on 

Total Asset), dan aspek Liquidity diukur dengan LDR (Loan on Deposit Ratio). 

Penelitian analisis kinerja bank syariah menggunakan Shariah Conformity 

and Profitablity (SCnP) Model yaitu analisis yang mengklasifikasikan bank – 

bank syariah ke dalam empat kuadran yang terdiri dari Upper Right Quadrant 

yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah dan 

profitabilitas yang tinggi. Lower Right Quadrant yang mengindikasikan bank 

syariah memiliki kesesuaian prinsip syariah tinggi, namun profitabilitas yang 

rendah. Upper Left Quadrant yang mengindikasikan bank syariah memiliki 

kesesuaian prinsip syariah yang rendah, namun profitabilitas yang tinggi. Lower 

Left Quadrant yang mengindikasikan bank syariah memiliki kesesuaian prinsip 

syariah dan profitabilitas yang rendah. Model SCnP yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan replikasi Model penilaian kinerja yang dilakukan oleh 

Kuppusammy dkk., pada tahun 2010. Berikut adalah Gambar 1.2 Model Shariah 

Conformity and Profitablity (SCnP) Model : 
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Gambar 1.2 Model Shariah Conformity and Profitablity 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kuppusammy, dkk. 2010 

 

SCnP Model menggabungkan prinsip perbankan syariah dengan Shariah 

Conformity sebagai indikatornya (garis horisontal) dan perbankan konvensional 

dengan Profitablity sebagai indikatornya (garis vertikal). Data yang akan 

digunakan yaitu Islamic investment ratio, Islamic income ratio, Profit-sharing 

ratio, ROA, ROE, dan Profit Margin Ratio. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan 

CAMEL dan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model di Indonesia 

(Periode: 2009 – 2012)” 
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1.2       Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan CAR? 

2. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan RORA? 

3. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan NPM? 

4. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan ROA? 

5. Bagaimana analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan FDR? 

6. Bagaimana kinerja bank syariah di Indonesia dianalisis dengan menggunakan 

SCnP Model? 

7. Bagaimanakah analisis keputusan manajer keuangan dalam berinvestasi, jika 

dilihat dari hasil analisa SCnP Model? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan CAR. 
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2. Mengetahui analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan RORA. 

3. Mengetahui analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan NPM. 

4. Mengetahui analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan ROA. 

5. Mengetahui analisis kinerja keuangan bank syariah di Indonesia diukur 

dengan menggunakan FDR. 

6. Mengetahui kinerja bank syariah di Indonesia dianalisis dengan 

menggunakan SCnP Model. 

7. Mengetahui analisis keputusan manajer keuangan dalam berinvestasi, jika 

dilihat dari hasil analisa SCnP Model. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

yang berkepentingan. Secara terperinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi, penelitian ini bisa memberikan bukti empiris mengenai 

analisis kinerja pada perbankan syariah khususnya dengan menggunakan 

dua model yaitu SCnP Model dan CAMEL. 
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b. Bagi manajemen perusahaan, dapat dijadikan perbandingan 

manajemennya khususnya pada kinerja keuangan perusahaannya dengan 

kinerja keuangan perusahaan lainnya. 

c. Bagi investor, penelitian ini sebagai masukan dalam mempertimbangkan 

pembuatan keputusan untuk berinvestasi, terutama pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi khasanah ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen khususnya mengenai pengukuran kinerja bank syariah yaitu 

dengan menggunakan Shariah Conformity and Profitability Model (SCnP) dan 

CAMEL di Indonesia serta sebagai wahana tambahan referensi serta bahan kajian 

bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1   Kinerja Keuangan 

Sucipto (2003) mengatakan, kinerja keuangan merupakan hasil dari 

banyak keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen. 

Lesmana dan Surjanto dalam Endri (2008:159), kinerja keuangan adalah 

analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi 

kinerja di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga 

diperoleh posisi keuangan perusahaan perusahaan yang mewakili realitas 

perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut. 

Kusumo (2008: 111), kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi 

keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dananya. 

Orniati (2009: 206) mengartikan bahwa, kinerja keuangan sebagai suatu 

prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan. 

Pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan 

merupakan sebuah gambaran umum kondisi keuangan perusahaan pada 

umumnya, yang telah melalui tahapan proses audit oleh akuntan yang 

menghasilkan sebuah kesimpulan kondisi keuangan sebuah perusahaan. 
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2.1.1    Penilaian Kinerja 

Mulyadi (2001: 415), penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 

berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sucipto (2003) mengatakan, penilaian kinerja keuangan adalah penentuan 

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

Tampubolon dalam Orniati (2009: 208) mengatakan bahwa, penilaian 

kinerja adalah penentuan secara periodik atas efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Orniati (2009: 208), penilaian 

kinerja dapat lebih ditekankan pada bagaimana karyawan sebagai bagian dari 

organisasi dan dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Wikipedia (diunduh pada 22 April 2013, 15:10 WIB), penilaian kinerja 

(performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan, penilaian kinerja 

merupakan evaluasi periodik suatu kinerja yang telah memiliki standar dan 
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kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat dijadikan referensi sebuah 

manajemen untuk menentukan suatu kebijakan tertentu. 

2.1.2    Manfaat Penilaian Kinerja 

Mulyadi (2001: 416), penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen 

untuk: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, pemberhentian dan mutasi. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Manfaat penilaian kinerja menurut Sucipto (2003), oleh manajemen adalah 

untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 
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3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Prasetyo (2008: 166), adapun tujuan atau manfaat pengukuran kinerja 

adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut likuiditas 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas (profitablity), yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Kusumo (2008: 111), tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diharapkan. 

2.2       Pengertian dan Faktor – Faktor CAMEL 

Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007, CAMEL merupakan salah 

satu metode untuk mengukur kinerja bank. CAMEL merupakan alat ukur resmi 
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yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank 

syariah di Indonesia. 

Triandaru dan Budisantoso (2006: 53), CAMEL merupakan salah satu cara 

untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap 

faktor – faktor capital, asset quality, management, earning dan liquidity. 

Pendapat lain mengatakan bahwa, rasio CAMEL adalah menggambarkan 

suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain, yang dengan analisis rasio tersebut dapat diperoleh gambaran baik 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank (Arririchadd‟s Blog, 2012).  

Kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia), edisi kedua tahun 1999 

dalam Arririchadd‟ Blog (2012) mengatakan bahwa, CAMEL adalah aspek yang 

paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi 

pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi objek 

pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri dari lima 

kriteria, yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan kualitas. 

2.2.1 Permodalan (capital) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan menurut 

Triandaru dan Budisantoso (2006: 53), antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen – komponen sebagai berikut: 

1. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku. 

2. Komposisi permodalan. 

3. Tren ke depan/ proyeksi KPMM. 
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4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank. 

5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (laba ditahan). 

6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. 

7. Akses kepada sumber permodalan. 

8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 

CAR (Capital Adecuacy Ratio) telah menjadi titik sentral dalam upaya 

pemerintah melakukan program restrukturisasi perbankan. CAR merupakan rasio 

kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan 

modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Prasetyo, 2008: 167). 

2.2.2 Kualitas Aset (asset quality) 

Penilaian pendekatan kuantitatif da kualitatif faktor kualitas aset menurut 

Triandaru dan Budisantoso (2006: 53), antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen – komponen sebagai berikut: 

1. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva 

produktif. 

2. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. 

3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan aktiva produktif. 

4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif. 

5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. 
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6. Sistem kaji ulang internal terhadap aktiva produktif. 

7. Dokumentasi aktiva produktif. 

8. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

Kualitas aktiva produktif merupakan kualitas aset sehubungan dengan 

risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank 

pada portofolio yang berbeda (Prasetyo, 2008: 167). Pada penelitian ini, kualitas 

aktiva produktif menggunakan RORA (Return On Risk Assets). RORA 

menunjukkan rasio antara laba sebelum pajak dengan risked assets. RORA 

mengukur kemampuan bank dalam berusaha memaksimalkan aktiva yang 

dimilikinya untuk memperoleh laba. 

2.2.3 Manajemen (management) 

Penilaian terhadap faktor manajemen menurut Triandaru dan Budisantoso 

(2006: 53-54), antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – 

komponen sebagai berikut: 

1. Manajemen umum. 

2. Penerapan manajemen risiko. 

3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

Management Quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul 

melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target 

(Prasetyo, 2008: 167). Pada penelitian ini, aspek manajemen menggunakan NPM, 

hal ini dikarenakan seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup 



18 
 

 

permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen 

rentabilitas dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan bermuara pada 

perolehan laba bank atau kemampuan bank memperoleh margin sehingga aspek 

kualitas manajemen dapat dicari dengan membandingkan Net Income dengan 

Operating Income Ratio. 

2.2.4 Rentabilitas (earning) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas menurut 

Triandaru dan Budisantoso (2006:54), antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen – komponen sebagai berikut: 

1. Pengembalian atas aktiva (return on assets – ROA). 

2. Pengembalian atas ekuitas (return on equity – ROE). 

3. Margin bunga bersih (net interest margin – NIM). 

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

5. Pertumbuhan laba operasional. 

6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. 

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya. 

8. Prospek laba operasional. 

Aspek ini menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning, 

tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning 

(Prasetyo, 2008: 167). Penelitian ini menggunakan rasio ROA (Return on Assets). 

ROA merupakan rasio perbandingan laba dalam 12 bulan terakhir terhadap 

volume usaha dalam periode yang sama. 
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2.2.5 Likuiditas (liquidity) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas menurut 

Triandaru dan Budisantoso (2006: 54), antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen – komponen sebagai berikut: 

1. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 

bulan. 

2. 1 – month maturity mismatch ratio. 

3. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio – LDR). 

4. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. 

5. Ketergantungan pada dana antarbank dan deposan inti. 

6. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management – 

ALMA). 

7. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar 

modal, atau sumber – sumber pendanaan lainnya. 

8. Stabilitas dana pihak ketiga. 

Aspek likuiditas ini menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana 

bank pada saat ini dan masa mendatang (Prasetyo, 2008: 167). Pengaturan 

likuiditas dimaksudkan agar bank dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang 

harus segera dibayar. Berdasarkan Pakfeb 1991 (dalam Prasetyo, 2008), bank 

wajib memelihara likuiditasnya yang disasarkan pada dua rasio dengan bobot 

yang sama. Rasio tersebut adalah, pertama, perbandingan jumlah kewajiban bersih 

call money terhadap aktiva lancer yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat 

Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Uang dalam Rupiah yang diendos oleh 
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bank lain. Kedua, perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap dana pihak 

ketiga, termasuk pinjaman yang diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. 

Adapun untuk mengetahui aspek likuiditas ini, digunakan rasio FDR (Financing 

Deposit Ratio). 

2.3     Pengertian Bank Syariah 

Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Wikipedia (diunduh pada 23 April 2013, 

pukul 12:10 WIB), mengartikan perbankan syariah atau perbankan islam adalah 

suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). 

Secara fisiologis, bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba (Machmud & Rukmana, 2010: 4), sedangkan Susilo, 

Triandaru dan Santoso (2000: 110) menyatakan bahwa, bank syariah merupakan 

bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka 

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip 

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.  

Prinsip utama operasional bank syariah yaitu hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist. Kegiatan operasional bank syariah harus 

memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html
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SAW (Susilo, Triandaru & Santoso, 2000:110). Larangan utama dalam kegiatan 

operasional bank syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 

275, yang berbunyi: 

“Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba‟. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatab dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi 

miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS al-Baqarah [2]: 275). 

 

 

2.3.1    Dasar Hukum 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa 

salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau 

melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat 

antara lain: 

1. Kegiatan usaha dan produk-produk Bank Syariah berdasarkan Prinsip Syariah. 

2. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. 

3. Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha 

secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

Susilo, Triandaru & Santoso (2000:109), pasal tersebut merupakan revisi 

terhadap masalah yang sama pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 
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6 ayat m yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank umum adalah 

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perubahan 

tersebut pada dasarnya menyangkut tiga hal, yaitu: 

1. Istilah „prinsip bagi hasil‟ diganti dengan „prinsip syariah‟ meskipun esensinya 

tidak berbeda. 

2. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan „Peraturan Pemerintah‟ kemudian 

diganti dengan „Ketentuan Bank Indonesia‟. 

3. UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan 

dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal 

penyediaan dana dan juga dalam „kegiatan lain‟. Kegiatan lain bisa 

diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan 

penggunaan dana. 

2.3.2 Perbedaan Kegiatan Operasional dan Sistem antara Bank Syariah 

dengan Bank Konvensional. 

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan 

bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau 

jasa dari dana, sedangkan dalam kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan 

prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas 

dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak (Susilo, Triandaru & 

Santoso, 2000: 110).  
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Perbedaan pokok sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah 

menurut Machmud dan Rukmana (2010: 11), secara ringkas dapat dilihat dari 

Tabel 2.1 Perbedaan Pokok Sistem Bank Syariah dengan Bank Konvensional. 

Tabel 2.1 Perbedaan Pokok Sistem Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

Falsafah 

Tidak berdasarkan atas 

bunga, spekulasi, dan 

ketidakjelasan. 

Berdasarkan atas bunga. 

Operasional 

Dana masyarakat berupa 

titipan dan investasi baru 

akan mendapatkan hasil jika 

diusahakan terlebih dahulu. 

Dana masyarakat berupa 

simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada saat 

jatuh tempo. 

Sosial 

Aspek sosial dinyatakan 

secara eksplisit dan tegas 

yang tertuang dalam visi 

dan misi perusahaan. 

Tidak tersirat secara tegas. 

Organisasi Harus memiliki DPS. 
tidak memiliki Dewan 

Pengawas Syariah. 

Sumber: Machmud dan Rukmana, 2010: 11 

Perbedaan pokok antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional itu 

sendiri, menurut Machmud dan Rukmana (2010: 11-12) dapat dilihat dari Tabel 

2.2 Perbedaan Pokok Bank Syariah dengan Bank Konvensional sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Perbedaan Pokok Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Perbedaan Bank Syariah 

Akad dan Aspek Legalitas 

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki 

konsekuensi duniawi an ukhrawi karena akad yang 

dilakukan berdasarkan hukum islam. Setiap akad 

dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, 

perilaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus 

memenuhi ketentuan akad. 

Lembaga Penyelesai 

Sengketa 

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara 

bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda 

dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak 

pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di 

peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata 

cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang 

mengatur hukum materi dan atau berdasarkan 

prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama 
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Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI 

yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama 

Indonesia. 

Struktur Organisasi 

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama 

dengan bank konvensional, misalnya dalam hal 

komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat 

membedakan antara bank syariah dan bank 

konvensional adalah keharusan adanya DPS yang 

berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-

produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

Bisnis dan Usaha yang 

Dibiayai 

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah 

tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut 

menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin 

membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur 

yang diharamkan. 

Lingkungan dan Budaya 

Kerja 

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja 

yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, 

misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandai 

setiap karyawan sehingga tercermin integritas 

eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan 

bank syariah harus professional (fathanah) dan 

mampu melakukan tugas secara team-work di mana 

informasi merata di seluruh fungsional organisasi 

(tabligh). Dalam hal reward dan punishment, 

diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan 

syariah. 

Sumber: Machmud dan Rukmana, 2010: 11-12 

Machmud dan Rukmana (2010:10), yang membedakan antara sistem Bagi 

Hasil (Bank Syariah) dengan sistem bunga (Bank Konvensional) ditunjukkan 

dalam Tabel 2.3 Perbandingkan Bagi Hasil dengan Sistem Bunga sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Perbandingan Bagi Hasil dengan Sistem Bunga 

Bagi Hasil Bunga 

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu 

perjanjian dengan berdasarkan kepada 

untung/rugi. 

Penentuan bunga dibuat sewaktu 

perjanjian tanpa berdasarkan kepada 

untung/rugi. 

Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan 

jumlah keuntungan yang telah dicapai. 

Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah 

uang (modal) yang ada. 

Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. 

Jika proyek tidak mendapat keuntungan 

Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian 

tanpa diambil pertimbangan apakah 
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atau mengalami kerugian, risikonya 

ditanggung kedua belah pihak. 

proyek yang dilaksanakan pihak kedua 

untung atau rugi. 

Jumlah pemberian hasil keuntungan 

meningkat sesuai dengan peningkatan 

keuntungan yang didapat. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat walaupun jumlah keuntungan 

berlipat ganda. 

Penerimaan/pembagian keuntungan adalah 

halal. 

Pengambilan/pembayaran bunga adalah 

haram. 

 Sumber: Machmud dan Rukmana (2010:10) 

2.4       Pengertian Shariah Conformity and Profitablity (SCnP) Model  

Shari’ah Conformity and Profitablity (SCnP) Model merupakan salah satu 

model penilaian kinerja keuangan pada perbankan, khususnya pada perbankan 

syariah. Model SCnP yang akan digunakan merupakan model penelitian penilaian 

kinerja keuangan perbankan syariah yang telah dilakukan oleh Kuppusamy, Saleh, 

dan Samudhram pada tahun 2010. Model ini menggabungkan orientasinya pada 

indikator profitabilitas yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

konvensional dengan orientasi indeks kesesuaian terhadap sistem syariah untuk 

menilai sosio-ekonomi kewajiban bank syariah (Kuppusamy, Saleh & 

Samudhram, 2010: 35-48). 

2.4.1 Indikator SCnP Model 

Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model dalam penelitian ini, 

menggunakan dua indikator, yaitu Shariah Conformity dan  Profitability. Shariah 

Conformity atau kesesuaian syariah akan mengukur seberapa besar bank mampu 

memenuhi kesesuaiannya dengan sistem syariah, apakah investasinya, 

pendapatannya, maupun bagi hasilnya menggunakan sistem syariah atau belum, 

sedangkan Profitability atau profitabilitas akan mengukur seberapa besar bank 

syariah mampu memberikan keuntungan atau labanya selama periode tertentu, 

dengan mengelola usahanya dalam periode tersebut. 
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2.4.1.1 Shariah Conformity 

Ide dasar di sini adalah bahwa kinerja keuangan bank syariah dapat diukur 

dengan menggunakan indikator keuangan baik konvensional maupun syariah. 

Kuppusamy, dkk (2010) Shariah Conformity dapat diukur dengan menggunakan 

indikator berikut: 

a. Investasi Syariah, yaitu dengan membandingkan investasi syariah dengan total 

investasi yang telah dilakukan. 

b. Pendapatan Syariah, yaitu dengan membandingkan pendapatan syariah dengan 

total pendapatan yang telah diterima. 

c. Rasio Bagi Hasil, yaitu membandingkan kegiatan mudharabah dan 

musyarakah dengan total pembiayaan yang dilakukan. 

2.4.1.2 Profitablity 

Kuppusamy, dkk (2010), Profitabilitas bank dapat diukur dengan 

menggunakan indikator berikut: 

a. Return on Assets (ROA), yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan rata-

rata total aset. 

b. Return on Equity, yaitu membandingkan pendapatan bersih dengan modal 

investor. 

c. Profit margin, yaitu dengan membandingkan pendapatan bersih dengan total 

pendapatan yang diterima. 

2.5       Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kinerja dan penilaiannya sudah umum dan banyak 

digunakan dalam penelitian keuangan, baik perbankan maupun perusahaan. 
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Penelitian ini menggunakan dua model penilaian kinerja, yaitu model CAMEL 

dan model SCnP. 

Ringkasan penelitian terdahulu yang menggunakan model CAMEL 

sebagai model penilaian kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Ringkasan 

Penelitian Terdahulu menggunakan Model CAMEL sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu Menggunakan Model CAMEL 

No. Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Puspita Sari 

Handayani 

(2005) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja Bank 

Nasional, Bank 

Campuran, dan 

Bank Asing 

dengan 

Menggunakan 

Rasio Keuangan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1. C

AR 

2. R

ORA 

3. N

PM 

4. R

OA 

5. O

R 

6. C

M Ratio 

7. L

DR 

1. Kinerja keuangan bank 

nasional dan bank 

campuran yang 

diproksikan dengan 

CAR menunjukkan 

adanya peningkatan 

pada periode 2000-

2002 terkecuali untuk 

bank asing yang 

mengalami penurunan 

CAR pada tahun 2002.  

2. Kinerja keuangan bank 

nasional dan bank 

asing yang diproksikan 

dengan RORA 

menunjukkan adanya 

peningkatan pada tahun 

2001 dan selanjutnya 

mengalami penurunan 

pada tahun 2002. 

Sedangkan untuk bank 

campuran, dalam 

periode 2000-2002 

mengalami penurunan 

RORA.  

3. Kinerja keuangan bank 

nasional, bank asing 

dan bank campuran 

yang diproksikan 

dengan NPM 

menunjukkan adanya 

peningkatan pada tahun 

2001 dan selanjutnya 

mengalami penurunan 

pada tahun 2002. 

4. Kinerja keuangan bank 
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nasional, bank asing 

dan bank campuran 

yang diproksikan 

dengan ROA 

menunjukkan adanya 

penurunan pada tahun 

2001, namun pada 

tahun 2002 bank-bank 

asing dan bank-bank  

campuran mampu 

memperbaiki 

kinerjanya terkecuali 

bank-bank nasional 

yang terus  mengalami 

penurunan ROA.  

5. Kinerja keuangan bank 

nasional yang 

diproksikan dengan OR 

menunjukkan adanya 

peningkatan selama 

periode 2000-2002, 

sedangkan bank asing 

dan bank campuran 

memperlihatkan kinerja 

yang fluktuatif. 

6. Kinerja keuangan bank 

nasional, bank asing 

dan bank campuran 

yang diproksikan 

dengan CM Ratio 

menunjukkan adanya 

peningkatan selama 

periode 2000-2002. 

7. Kinerja keuangan bank 

campuran yang 

diproksikan dengan 

LDR menunjukkan 

adanya peningkatan 

selama periode 2000-

2002, sedangkan bank 

nasional dan bank 

asing memperlihatkan 

kinerja yang fluktuatif. 

2. Endri 

(2008) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

dengan 

Menggunakan 

Rasio – Rasio 

Keuangan dan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1. N

PM 

2. R

OA 

3. R

OE 

1. B

erdasarkan nilai NPM, 

kinerja terbaik BSM 

dicapai pada tahun 

2004, dengan nilai 

NPM tertinggi yaitu 
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Economic Value 

Added (Studi 

Kasus: PT. 

Bank Syariah 

Mandiri) 

4. C

AR 

73,55%. Artinya, dari 

setiap satu juta rupiah, 

BSM mampu 

menghasilkan 

keuntungan bersih 

sebesar Rp. 735.500,- 

2. B

erdasarkan nilai ROA 

BSM dapat 

disimpulkan bahwa 

kinerja terbaik BSM 

terjadi pada tahun 

2004 dengan nilai 

tertinggi 2,86%. 

Artinya, pada tahun 

2004 BSM mampu 

menghasilkan 

keuntungan sebesar 

Rp. 28.600,- dari 

setiap satu juta rupiah 

aktiva yang digunakan 

dalam operasional. 

3. B

erdasarkan nilai ROE 

BSM selama periode 

2003 – 2006 

menunjukkan bahwa 

kinerja terbaik BSM 

terbaik pada tahun 

2004 sebesar 22,28%. 

4. B

erdasarkan nilai CAR 

BSM selama periode 

2003 – 2006, BSM 

mampu memenuhi 

ketetapan BI yaitu 

tidak kurang dari 8% 

3. Indra Prasetyo 

(2008) 

Analisis Kinerja 

Keuangan Bank 

Syariah dan 

Bank 

Konvensional di 

Indonesia 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1. CAR 

2. RORA 

3. NPM 

4. ROA 

5. LDR 

1. Kinerja Keuangan Bank 

Syariah dan Bank 

Konvensional semakin 

membaik, Bank 

Syariah dapat 

mencapai nilai 

tertingginya pada rasio 
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LDR dan ROA, 

sedangkan kinerja 

keuangan bank 

konvensional dapat 

mencapai nilai 

tertingginya pada rasio 

CAR. 

2. Kinerja keuangan bank 

syariah lebih baik 

daripada bank 

konvensional 

khususnya pada rasio 

LDR dan NPM. 

4. Prof. Dr. Mohi-

ud-Din Sangmi 

dan Dr. 

Tabassum Nazir 

(2010) 

Analyzing 

Financial 

Performance of 

Commercial 

Banks in India: 

Application of 

CAMEL Model 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1. Capital 

2. Asset 

quality 

3. 

Management 

4. Earning 

5. Liquidity 

1. Capital, Punjab 

National Bank (PNB) 

dan Jammu and 

Kashmir Bank (JKB) 

sama – sama memiliki 

rasio diatas standar 

minimum. 

2. Asset quality, JKB 

lebih efisien daripada 

PNB, yang 

menunjukkan kualitas 

asetnya memiliki 

kinerja yang signifikan. 

3. Management, PNB 

menerima lebih 

banyakbunga deposit, 

yang menunjukkan 

kinerja manajemen 

PNB lebih sukses 

dibandingkan JKB. 

4. Earning, penilaian 

rasio lebih bagus JKB 

dibanding PNB karena 

rasio produktivitas dan 

pengeluaran karyawan 

menunjukkan angka 

16%  dan 5% 

sedangkan 14% dan 

24% untuk PNB. 

5. Liquidity, rasio 

investasi pada deposit 
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lebih bagus PNB 

(0,460) dibandingkan 

JKB (0,459). 

5. 

 

Suhaidah 

Amalia 

(2012) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

CAMEL  

(Studi Kasus 

pada PT. Bank 

Bukopin Tbk. 

Tahun 2009 – 

2011) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1. C

AR 

2. K

AP 

3. R

OA 

4. B

OPO 

5. L

DR 

1. Berdasarkan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), selama tahun 

2009 hingga 2011, 

PT. Bank Bukopin 

Tbk. memiliki modal 

yang cukup untuk 

menutup segala 

risiko yang mungkin 

timbul dari 

penanaman dana 

dalam aktiva-aktiva 

produktif yang 

mengandung risiko 

serta untuk 

membiayai 

penanaman dalam 

aktiva tetap dan 

inventaris. Hal ini 

dibuktikan dengan 

nilai rasio CAR 

selama tahun 2009-

2011 yang dicapai 

melebihi dari 8%, 

sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

2. Rasio KAP selama 

tahun 2009 sampai 

tahun 2011 yang 

dicapai tidak 

melebihi 15,5%, 

sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

Selama tahun 2009 

hingga tahun 2011, 

PT. Bank Bukopin 

Tbk. memiliki tingkat 

efektifitas yang 

cukup baik yang 

terkait dengan hasil 

akhir dari berbagai 
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kebijaksanaan dan 

keputusan yang telah 

dilaksanakan oleh 

perusahaan selama 

tahun 2009 hingga 

2011. 

3. Rasio ROA selama 

tahun 2009 hingga 

2011 yang dicapai 

melebihi 1%, sesuai 

dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia. 

4. Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), 

selama tahun 2009 

sampai tahun 2011, 

PT. Bank Bukopin 

Tbk. memiliki 

kualitas manajemen 

yang baik dalam 

mengendalikan biaya 

operasional terhadap 

pendapatan 

operasionalnya. 

5. Rasio LDR selama 

tahun 2008 hingga 

tahun 2010 yang 

dicapai tidak 

melebihi 115%, 

sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

Sumber: Berbagai macam sumber yang diolah 

Penelitian terdahulu yang menggunakan model SCnP sebagai model 

penilaian kinerja, dilakukan oleh Kuppusamy, dkk (2010). Peneliti menggunakan 

gabungan dari indikator keuangan (konvensional dan Syariah) untuk menguji 

kinerja keuangan keempat bank dari Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan. Hasil 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada 
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Tahun 2001, Gambar 3.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2002, 

Gambar 3.3 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2003, dan Gambar 3.4 

Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2004. 

Gambar 3.1 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2001, 

menunjukkan Bank A (Bahrain Islamic Bank, Bahrain) dan Bank B (Kuwait 

Finance house, Kuwait) berada pada Upper Right Quadrant, mengindikasikan 

bahwa bank mempunyai kesesuaian syariah yang bagus dan profitabilitas yang 

tinggi. Bank B menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi dibanding Bank A. 

Bank C (the Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Jordan) berada 

pada Upper Left Quadrant, yang menunjukkan bahwa Bank C memiliki 

profitabilitas yang tinggi, namun kesesuaian dengan syariah yang rendah. Bank D 

(Bank Islam Malaysia, Malaysia) berada pada Lower Left Quadrant, yang 

menunjukkan Bank D memiliki profitabilitas dan kesesuaian syariah yang cukup 

rendah. 

 

Gambar 2.1 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2001 
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Gambar 2.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2002, 

menunjukkan Bank A masih berada pada Upper Right Quadrant, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Bank A mempunyai kesesuaian Syariah yang sangat bagus, 

selain itu Bank A juga mengalami pergerakan ke atas, yang mengindikasikan 

Bank A mengalami peningkatan profitabilitas pada tahun 2002. Sedangkan, Bank 

B yang pada tahun 2001 berada pada Upper Right Quadrant, bergeser menuju 

Upper Left Quadrant, mengindikasikan bahwa terjadi penurunan tingkat 

kesesuaian syariah pada kinerjanya dan mengalami pergerakan ke bawah, 

sehingga dapat diindikasikan mengalami penurunan profitabilitas pula. Bank C 

menunjukkan posisi masih berada pada Upper Left Quadrant. Pada tahun 2002, 

Bank C mengalami sedikit pergerakan ke bawah, sehingga mengindikasikan 

terjadi penurunan profitabilitasnya. Sedangkan Bank D, masih tetap berada pada 

Lower Left Quadrant. 

 

Gambar 2.2 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2002 
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Pada Gambar 2.3 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2003, 

menunjukkan Bank A masih tetap berada pada Upper Right Quadrant, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Bank A mempunyai kesesuaian Syariah yang sangat 

bagus, selain itu Bank A juga mengalami pergerakan ke atas, yang 

mengindikasikan Bank A mengalami peningkatan profitabilitas pada tahun 2003. 

Sedangkan, Bank B masih tetap berada pada Upper Left Quadrant, namun pada 

tahun 2003, Bank B mengalami pergerakan ke atas, yang mengindikasikan terjadi 

peningkatan profitabilitas sehingga melebihi profitabilitas Bank C, dan pergerakan 

ke kiri, yang mengindikasikan terjadi penurunan tingkat kesesuaian syariah pada 

kinerjanya. Bank C menunjukkan posisi pada Upper Left Quadrant dan 

pergerakan ke atas, sehingga diindikasikan Bank C mengalami peningkatan 

profitabilitas di tahu 2003 namun tidak lebih banyak dari Bank B. Sedangkan 

Bank D, masih tetap berada pada Lower Left Quadrant dan menunjukkan 

pergerakan kebawah, diindikasikan mengalami penurunan tingkat profitabilitas. 

 

Gambar 2.3 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2003 
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Pada Gambar 2.4 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2004, 

menunjukkan Bank A masih tetap berada pada Upper Right Quadrant. 

Sedangkan, Bank B dan Bank C masih tetap berada pada Upper Left Quadrant. 

Namun, Bank B memberikan profitabilitas yang lebih tinggi daripada Bank C. 

Bank B juga memiliki tingkat kesesuaian syariah yang lebih tinggi dibanding 

Bank C pada tahun 2004. Sedangkan Bank D, tetap berada pada Lower Left 

Quadrant dan menunjukkan pergerakan kebawah hingga mencapai angka negatif, 

diindikasikan memiliki kinerja keuangan yang cukup buruk. 

 

2.6   Kerangka Berfikir 

Krisis ekonomi pada tahun 1998 secara nyata berimbas pada sektor 

perbankan nasional. Saat ini perbankan nasional terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian akan dilakukan 

pada sektor perbankan khususnya pada bank syariah. Penelitian dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan kuartal terakhir bank sampel, yang menggunakan 

Gambar 2.4 Kinerja Keuangan Bank Syariah pada Tahun 2004 
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dua metode yaitu CAMEL dan SCnP Model. Penelitian ini digunakan untuk 

melakukan penilaian kinerja keuangan bank syariah yang bertujuan untuk 

menganalisis kinerja keuangan bank dari periode 2009 hingga periode 2012, 

diharapkan penilaian terhadap kinerja bank syariah tersebut, pada akhirnya dapat 

membentuk suatu persepsi kepada para investor, untuk menjadi referensi investasi 

yang akan dilakukan para investor tersebut kedepannya, sehingga dapat dihasilkan 

suatu kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 2.5 Kerangka Berfikir 

sebagai berikut: 

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 

Penilaian kinerja dengan menggunakan model CAMEL dan SCnP 

mempunyai kesamaan yaitu menggunakan rasio keuangan. Perbedaannya adalah, 

Krisis ekonomi 1998 Perbankan Nasional 

Bank Konvensional Bank Syariah 

Laporan Keuangan 

Model CAMEL 

Indikator: 

1. CAR 

2. RORA 

3. NPM 

4. ROA 

5. FDR 

Model SCnP 

Indikator: 

1. Syariah Conformity: 

Investasi Syariah, 

Pendapatan Syariah, 

dan Rasio Bagi Hasil. 
 

2. Profitablity: ROA, 

ROE, dan Profit 

Margin Ratio. 

Kinerja Keuangan Perbankan Persepsi Investor 
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jika menggunakan model CAMEL, rasio keuangan yang digunakan antara lain 

rasio Capital, Asset, Management, Equity, dan Liquidity, sedangkan jika 

menggunakan model SCnP, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio 

Profitability. 

 

2.7       Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil 

analisis diukur dengan menggunakan CAR. 

2. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil 

analisis diukur dengan menggunakan RORA. 

3. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil 

analisis diukur dengan menggunakan NPM. 

4. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil 

analisis diukur dengan menggunakan ROA. 

5. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil 

analisis diukur dengan menggunakan FDR. 

6. Kinerja bank syariah di Indonesia digambarkan tersebar dalam empat 

kuadran dianalisis dengan menggunakan SCnP Model. 

7. Seorang manajer keuangan dapat menggunakan hasil analisis Model SCnP 

dalam berinvestasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian statistik deskriptif, yaitu statistik 

yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek 

yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

(Sugiyono, 2007: 29). 

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu jenis data yang 

didapatkan secara tidak langsung dari nara sumbernya. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa laporan keuangan kuartal terakhir setiap tahun, yang 

dimulai pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan keuangan kuartal 

terakhir tersebut didapat melalui website resmi bank syariah yang bersangkutan 

yang telah mempublikasikan laporan keuangannya secara teratur selama empat 

periode tersebut khususnya. 

 

3.2  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 61). 

Penelitian ini dengan menggunakan populasi sebanyak 11 Bank Umum Syariah 

yang ada di Indonesia, yang terdaftar dalam Bank Indonesia dari tahun 2009 
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sampai dengan tahun 2012. Terfokus pada analisis kinerja bank syariah, 

khususnya kinerja perbankan. Tabel 3.1 menunjukkan daftar populalsi penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Bank Umum Syariah 

1. Bank BNI Syariah 

2. Bank Muamalat Indonesia 

3. Bank Syariah Mandiri 

4. Bank Mega Syariah 

5. Bank BCA Syariah 

6. Bank BRI Syariah 

7. Bank Jabar Banten Syariah 

8. Bank Panin Syariah 

9. Bank Syariah Bukopin 

10. Bank Victoria Syariah 

11. Bank Maybank Syariah Indonesia 

Sumber: Bank Indonesia, 2013 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi, sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan 

sampel dari populasi (Sugiyono, 2007: 62). Pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :  

a. Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan mulai beroperasi dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012, maka terdapat 10 bank yang dapat dijadikan 

sampel. Bank BNI Syariah dihapuskan dari sampel karena mulai beroperasi 

mulai tahun 2010. 

b. Bank syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan kuartal 

terakhirnya secara teratur selama periode tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 

pada website resminya, sehingga hanya terdapat 6 bank sampel tersisa. Bank 
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Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan Bank 

Maybank Syariah Indonesia tidak dapat dijadikan sampel karena tidak 

mengeluarkan laporan keuangan secara kuartal, ketidaklengkapan laporan 

keuangan kuartal yang di update maupun tidak dapatnya mengakses website 

resmi bank tersebut diatas. 

c. Bank syariah yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan SCnP Model, 

maka 6 bank sampel masih bisa dijadikan bank sampel untuk penelitian ini. 

Tabel 3.2  merupakan daftar sampel bank syariah yang akan dianalisis : 

 

Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Syariah 

No. Nama Bank Syariah 

1. Bank Muamalat Indonesia 

2. Bank Syariah Mandiri  

3. BCA Syariah 

4. BRI Syariah 

5. Bank Mega Syariah 

6. Bank Panin Syariah 

Sumber : Berbagai sumber yang telah diolah 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan merupakan variabel indikator penilaian kinerja yaitu 

menggunakan model CAMEL dan model SCnP. Variabel indikator yang akan 

digunakan dalam model CAMEL yaitu : 

a. CAR  

Indikator dari aspek Capital yang dihitung dengan rumus : 

CAR = (Modal Sendiri ÷ Total Aktiva) × 100% 

b. RORA 

Indikator dari aspek Asset Quality yang dihitung dengan rumus : 
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 RORA = (EBIT ÷ Aktiva Produktif) × 100% 

c. NPM 

Indikator dari aspek Management Quality yang dihitung dengan rumus : 

 NPM = (Laba bersih ÷ Pendapatan Operasional) × 100% 

d. ROA 

Indikator dari aspek Earning Capacity yang dihitung dengan rumus : 

 ROA = (Laba sebelum pajak ÷ Total Aktiva) × 100% 

e. FDR 

Indikator dari aspek Liquidity yang diukur dengan rumus : 

FDR = (Jumlah kredit yang diberikan ÷ Dana pihak ketiga) × 100% 

(Sumber: Prasetyo, 2008:169) 

Variabel indikator yang digunakan dalam SCnP Model yaitu : 

1. Indikator Shariah Conformity 

a. Investasi Syariah 

Indikator yang menunjukkan presentase dari investasi yang dilakukan bank 

pada produk halal. Investasi Syariah dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

b. Pendapatan Syariah 

Indikator yang menunjukkan presentase dari seberapa banyak pendapatan halal 

yang didapatkan dibandingkan dengan total pendapatan yang diperoleh bank. 

Pendapatan Syariah dapat dihitung dengan rumus : 
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c. Rasio Bagi Hasil 

Indikator yang menunjukkan seberapa jauh bank syariah dapat membagi hasil 

keuntungannya kepada para investor. Rasio bagi hasil dapat dihitung dengan 

rumus : 

 

2. Indikator Profitability 

a. Return on Assets (ROA) 

Indikator yang umum yang digunakan untuk mengukur kinerja dimana rasio ini 

menunjukkan perbandingan atau rasio antara rata-rata total aset, dan pendapatan 

sebelum dan sesudah pajak, dihitung dengan rumus : 

 

b. Return on Equity (ROE) 

Indikator yang membagi pendapatan bersih dengan modal pemegang saham 

yang ada, dihitung dengan rumus : 

 

c. Profit margin 

Indikator yang dihitung dengan membagi keuntungan dengan total pendapatan 

operasional yang ditunjukkan dalam persentase dari total operasional., dihitung 

dengan rumus : 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan 

keuangan kuartal terakhir pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Laporan keuangan 

kuartal tersebut berupa data : 

a. CAMEL : CAR, RORA, NPM, ROA, dan FDR. 

b. SCnP Model : Investasi syariah, Pendapatan syariah, Rasio bagi hasil, ROA, ROE, 

dan Profit margin ratio. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan program pada Ms. Excel. Analisis data 

menghasilkan data deskriptif kuantitatif, yang mengolah data-data perhitungan 

rasio keuangan pada laporan keuangan, yang selanjutnya dipresentasikan dengan 

analisis CAMEL dan grafik SCnP. 

Penelitian ini membandingkan dua cara pengukuran kinerja keuangan pada 

perbankan syariah khususnya. Model CAMEL yang akan dideskriptifkan dengan 

hasil rasio variabel indikator dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika presentase hasil CAR di bawah 8%, maka bank berada pada kondisi tidak 

aman, karena modal sendiri yang dimiliki bank sangat berpengaruh terhadap 

total aktiva yang dimiliki. 

b. Indikator RORA akan diperbandingkan antar bank sampel, yang kemudian 

ditentukan bank sampel mana yang memiliki presentase terkecil dan presentase 

terbesar. RORA tersebut mengukur kemampuan bank dalam usahanya 

memaksimalkan aktivanya untuk memperoleh laba. 
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c. NPM bank sampel dikatakan baik bila mampu mencapai presentase di atas 

81%, karena bank sampel mampu memperoleh laba terhadap adanya risiko. 

d. ROA mempunyai standar terbaiknya jika mencapai 1,5%, karena bank sampel 

dapat menghasilkan laba bersih 1,5 dari jumlah aktiva 100. 

e. Standar FDR  yang ditentukan sebesar 83% - 110%, dideskriptifkan bahwa 

tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun oleh bank sampel memenuhi standar bank. Semakin rendah nilai 

FDR, maka semakin baik. 

Ketentuan dalam menempatkan posisi bank sampel pada analisis hasil penelitian 

SCnP Model ditentukan sebagai berikut : 

a. Jika hasil akumulasi indikator Shariah Conformity dan Profitablity menunjukkan 

hasil yang positif ( > 0 ), maka terletak pada kuadran URQ (Upper Right Quadrant 

Bank). 

b. Jika hasil akumulasi indikator Shariah Conformity tinggi ( > 0 ) dan Profitablity 

yang rendah ( < 0 ), maka terletak pada kuadran LRQ (Lower Right Quadrant 

Bank). 

c. Jika hasil akumulasi indikator Shariah Conformity rendah ( < 0 ) dan Profitablity 

yang tinggi ( > 0 ), maka terletak pada kuadran ULQ (Upper Left Quadrant Bank). 

d. Jika hasil akumulasi indikator Shariah Conformity dan Profitablity menunjukkan 

hasil yang negatif ( < 0 ), maka terletak pada kuadran LLQ (Lower Left Quadrant 

Bank). 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Perbankan memiliki peranan penting dalam membantu mengembangkan 

perekonomian nasional. Perbankan juga akan memberikan dampak yang buruk 

pada perekonomian, apabila terjadi penurunan kinerja pada aktivitasnya, sehingga 

upaya memperkuat sektor perbankan nasional menjadi salah satu hal yang 

penting. Pemerintah juga menghimbau perbankan, dalam hal ini bank, agar 

meningkatkan tingkat penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor riil, agar bisa 

menggerakkan roda perekonomian, karena itulah upaya meningkatkan kinerja 

perbankan juga menjadi hal yang vital bagi pembangunan nasional. 

Fenomena krisis yang terjadi pada tahun 1998, memberikan dampak yang 

besar bagi sektor perbankan nasional. Bank konvensional dan bank syariah yang 

termasuk didalamnya memberikan respon yang sangat berbeda. Bank syariah saat 

itu mampu bertahan, disaat bank konvensional mengalami penurunan kinerja 

keuangannya. Sebagian pakar dan pengamat ekonomi mulai melirik eksistensi 

bank syariah, dimana pada waktu yang bersamaan dirasakan tidak terkena dampak 

dari krisis ekonomi yang hampir melumpuhkan perbankan nasional (Endri, 2008: 

158). 

Penelitian pada bank syariah juga telah dilakukan oleh beberapa ekonom, 

baik dari dalam negeri (Indonesia), maupun dari luar negeri (India, Pakistan, 
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Bangladesh, dll), sedangkan bank syariah yang dijadikan obyek penelitian ini 

yaitu, Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank 

Central Asia Syariah (BCAS), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank 

Panin Syariah (BP Syariah), dan Bank Mega Syariah (BMS). Keenam bank 

tersebut telah secara teratur mengeluarkan laporan keuangan kuartalnya dari tahun 

2009 hingga tahun 2012 saat ini, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam 

merangkum dan mengambil rasio – rasio keuangan yang dibutuhkan dalam 

mengukur kinerja keuangan bank syariah tersebut. 

4.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis CAMEL 

4.1.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan Menggunakan CAR 

Berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, nilai CAR 

suatu perusahaan perbankan dapat dikatakan baik apabila telah mencapai 8%. 

Tabel 4.1 Data CAR 

No. Nama Bank 
CAR 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat 11,10% 13,26% 12,01% 11,57% 

2 Bank Syariah Mandiri 12,39% 10,60% 14,57% 13,82% 

3 BCA Syariah 68,58% 76,39% 64,29% 31,47% 

4 BRI Syariah 17,04% 20,62% 14,74% 24,03% 

5 Bank Panin Syariah 245,87% 54,81% 61,98% 32,20% 

6 Bank Mega Syariah 10,96% 13,14% 12,03% 13,51% 

Sumber: laporan keuangan yang telah diolah 

Tabel 4.1 Data CAR, dapat diketahui pada tahun 2009 tidak ada bank yang 

berada pada standar yang ditetapkan Bank Indonesia karena memiliki CAR di atas 

8%. Semua bank sampel yakni BMI, BSM, BCAS, BRIS, BP Syariah, dan BMS 

memiliki CAR diatas 8%, secara berturut-turut yaitu 11,10%, 13,26%, 68,58%, 

17,04%, 245,87%, dan 10,96%.  
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Pada tahun 2010, BCA Syariah merupakan bank yang memiliki CAR 

tertinggi sebesar 76,39% dan CAR terendah dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri 

sebesar 10,60%. Tahun 2011, BCA Syariah masih memiliki CAR tertinggi 

sebesar 64,29%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 

12%, sedangkan Bank Muamalat Indonesia pada tahun ini memiliki CAR 

terendah yaitu sebesar 12,01%, angka ini mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya sebesar 1,25%. 

Tahun 2012, Bank Panin Syariah memiliki CAR tertinggi yaitu sebesar 

32,20%, namun, selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2012, 

CAR dari Bank Panin Syariah cenderung mengalami penurunan secara terus-

menerus, dari angka 245,87% menuju 32,20% pada akhir tahun 2012. Sedangkan 

angka CAR terrendah dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia yakni sebesar 

11,57%. 

Hasil penelitian pada rasio CAR, dapat digambarkan pada Gambar 4.1 

Grafik Pergerakan CAR sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik Pergerakan CAR 

4.1.2.2 Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan Menggunakan RORA 

Semakin besar rasio, maka semakin maksimal pula perusahaan 

memaksimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. 

Tabel 4.2 Data RORA 

No. Nama Bank 
RORA 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat 1,38% 1,50% 1,39% 1,09% 

2 Bank Syariah Mandiri 3,90% 3,10% 2,35% 2,79% 

3 BCA Syariah 0,86% 0,91% 0,67% 0,76% 

4 BRI Syariah 2,96% 1,76% 1,34% 1,79% 

5 Bank Panin Syariah 0,05% 0,69% 0,77% 0,71% 

6 Bank Mega Syariah 1,42% 1,75% 1,68% 1,86% 

Sumber: laporan keuangan yang telah diolah 

Tabel 4.2 Data RORA, diketahui kemampuan bank-bank dalam usahanya 

memaksimalkan aktiva yang dimiliki untuk memperoleh laba selama tahun 2009 

hingga 2012. Tahun 2009, bank yang paling maksimal mengusahakan aktivanya 

untuk memperoleh laba adalah Bank Syariah Mandiri yaitu, sebesar 3,90%, 

artinya dengan memiliki jumlah aktiva prduktif sebesar 100 dapat menghasilkan 
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laba sebesar 3,90, sedangkan Bank Panin Syariah, merupakan bank yang memiliki 

RORA terkecil pada tahun tersebut, yaitu sebesar 0,05%. 

Tahun 2010, RORA Bank Syariah Mandiri masih memiliki RORA 

terbesar yaitu 3,10% dan yang terkecil adalah Bank Panin Syariah sebesar 0,69%, 

walaupun Bank Syariah Mandiri memiliki RORA tertinggi, namun angka ini 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,80%, sebaliknya, Bank 

Panin Syariah mengalami peningkatan RORA dari tahun sebelumnya sebesar 

0,64%. 

Tahun 2011, Bank Syariah Mandiri memliki RORA tertinggi sebesar 

2,35%, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,75%, 

sedangkan RORA terendah yaitu 0,67% yang dimiliki oleh BCA Syariah. Pada 

tahun 2012, RORA terbesar yaitu 2,79% yang masih dimiliki oleh Bank Syariah 

Mandiri, dimana angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,44%, sedangkan RORA 

terendah kembali dimiliki oleh Bank Panin Syariah yaitu sebesar 0,71%, dimana 

angka ini mengalami penurunan sebesar 0,06%.  

Hasil penelitian pada rasio RORA, dapat digambarkan pada Gambar 4.2 

Grafik Pergerakan RORA sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Pergerakan RORA 

4.1.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Diukur Dengan Menggunakan NPM 

NPM dikatakan baik bila mampu mencapai diatas 81%. 

Tabel 4.3 Data NPM 

No. Nama Bank 
NPM 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat 15,62% 23,53% 25,08% 33,13% 

2 Bank Syariah Mandiri 37,75% 39,43% 37,77% 45,78% 

3 BCA Syariah 67,70% 4,17% 7,34% 11,06% 

4 BRI Syariah -12,19% -3,27% -1,08% 5,94% 

5 Bank Panin Syariah -138,83% -39,25% 0,47% 23,22% 

6 Bank Mega Syariah 22,10% 6,47% 11,88% 23,15% 

Sumber: laporan keuangan yang telah diolah 

Tabel 4.3 Data NPM diketahui tidak ada bank yang mencapai angka diatas 

81%. Bank yang masih berada di bawah angka 81% dikategorikan tidak baik 

karena NPM yang dicapai dibawah standar yaitu 15,62%, 37,75%, 67,70%, -

12,19%, -138,83%, dan 22,10% yang dimiliki oleh secara berturut-turut yaitu 

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, 

Bank Panin Syariah, dan Bank Mega Syariah.  
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Pada tahun 2009, bank yang mencapai nilai NPM terbesar yaitu BCA 

Syariah sebesar 67,70% dan nilai terendah sebesar -138,83% yang dimiliki oleh 

Bank Panin Syariah. Pada periode ini, terdapat nilai NPM terbesar dan terendah 

selama empat tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010, nilai 

NPM terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 39,43% dan nilai 

terendah sebesar -39,25%. Nilai tersebut sama-sama mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya, yakni 1,68% oleh Bank Syariah Mandiri dan 99,58% oleh 

Bank Panin Syariah. 

Pada Tahun 2011, bank yang mencapai nilai terbesar yaitu Bank Syariah 

Mandiri sebesar 37,77%, angka ini mengalami penurunan sebesar 1,66% dari 

tahun sebelumnya, sedangkan nilai NPM terendah dimiliki oleh BRI Syariah 

sebesar -1,06%, angka ini menunjukkan peningkatan 2,19% dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2012, Bank Syariah mencapai nilai NPM tertingginya 

selama empat tahun, dan menjadi bank yang memiliki nilai NPM terbesar pada 

tahun 2012 ini yaitu mencapai 45,78% dan peningkatan sebesar 8,01% dari tahun 

sebelumnya. BRI Syariah masih mencapai nilai terendah sebesar 5,94%, namun 

angka ini juga merupakan angka NPM terbesarnya selama empat tahun dengan 

peningkatan sebesar 7,02%  dari tahun sebelumnya. 

Hasil penelitian pada rasio NPM, dapat digambarkan pada Gambar 4.3 

Grafik Pergerakan NPM sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Grafik Pergerakan NPM 

4.1.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Diukur Dengan Menggunakan ROA 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian atas asset yang dimiliki. Seberapa rentable-kah asset yang dimiliki 

per satu-satuan. 

Tabel 4.4 Data ROA 

No. Nama Bank 
ROA 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat 0,45% 1,36% 1,52% 1,54% 

2 Bank Syariah Mandiri 2,23% 2,21% 1,95% 2,25% 

3 BCA Syariah 0,42% 0,78% 0,87% 0,84% 

4 BRI Syariah 0,53% 0,35% 0,20% 1,19% 

5 Bank Panin Syariah -1,38% -2,53% 1,75% 3,29% 

6 Bank Mega Syariah 2,22% 1,90% 1,58% 3,81% 

Sumber: laporan keuangan yang telah diolah 

Tabel 4.4 Data ROA menunjukkan nilai ROA perusahaan perbankan 

selama tahun 2009 hingga 2012. Pada tahun 2009, bank syariah yang dapat 

dikategorikan baik menurut besarnya ROA yang berada di atas 1,5%, yaitu Bank 

Syariah Mandiri sebesar 2,23%, artinya perusahaan dapat menghasilkan laba 
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bersih sebesar 2,23 dari jumlah aktiva 100, sedangkan ROA terendah sebesar -

1,38% pada Bank Panin Syariah. 

Pada tahun 2010, Bank Syariah Mandiri masih memiliki nilai di atas 

standar yaitu sebesar 2,21%, namun angka ini mengalami penurunan sebesar 

0,02% dari tahun sebelumnya. ROA Bank Panin Syariah mengalami penurunan 

sebesar 1,15% merupakan nilai ROA terkecil pada akhir tahun 2010, yaitu sebesar 

-2,53%. 

Pada Tahun 2011, terdapat dua bank yang berada di atas standar 1,5% 

yaitu Bank Muamamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Syariah, 

dan Bank Mega Syariah sebesar masing-masing 1,52%, 1,95%, 1,75%, dan 

1,58%. Bank Muamalat Indonesia dan Bank Panin Syariah mengalami 

peningkatan ROA berturut-turut sebesar 0,16% dan 4,28% dari tahun sebelumnya, 

sedangkan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah mengalami penurunan 

ROA berturut-turut sebesar 0,26% dan 0,32% dari tahun sebelumnya. ROA 

terendah dimiliki oleh BRI Syariah yaitu sebesar 0,20%, angka ini mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,15% menjadikan BRI Syariah 

mencapai nilai terendahnya selama empat tahun bertutut-turut. 

Pada tahun 2012, ROA tertinggi dicapai oleh Bank Mega Syariah sebesar 

3,81%, dimana terdapat dua bank yang masih berada di bawah standar yaitu BCA 

Syariah dan BRI Syariah yaitu sebesar 0,84% dan 1,19%. 

Hasil penelitian pada rasio ROA, dapat digambarkan pada Gambar 4.4 

Grafik Pergerakan ROA sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Grafik Pergerakan ROA 

4.1.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Diukur Dengan Menggunakan FDR 

Semakin rendah nilai FDR, maka bank semakin sehat.  

Tabel 4.5 Data FDR 

No. Nama Bank 
FDR 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat 85,82% 91,52% 85,18% 94,15% 

2 Bank Syariah Mandiri 83,07% 82,54% 86,03% 94,40% 

3 BCA Syariah 81,57% 77,89% 76,83% 79,91% 

4 BRI Syariah 120,98% 95,82% 90,55% 113,54% 

5 Bank Panin Syariah 35,43% 69,76% 162,97% 123,88% 

6 Bank Mega Syariah 81,39% 78,17% 83,08% 88,88% 

Sumber: laporan keuangan yang telah diolah 

Tabel 4.5 Data FDR menunjukkan, pada tahun 2009, bank yang memiliki 

nilai FDR terendah yaitu Bank Bank Panin Syariah sebesar 35,43%, sedangkan 

nilai FDR terbesar 120,98% dimiliki oleh BRI Syariah. 

Pada tahun 2010, nilai FDR terendah dimiliki oleh Bank Panin Syariah 

senilai 69,76%, sedangkan FDR terbesar 95,82% oleh BRI Syariah. Kedua angka 

ini mengalami kenaikan dan penurunan sebesar masing-masing 34,33% dan 

25,16%.  
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Pada Tahun 2011, nilai FDR terendah sebesar 76,83% yang dimiliki oleh 

BCA Syariah, sedangkan nilai FDR tertinggi sebesar 162,97% oleh Bank Panin 

Syariah. Pada tahun ini, BMI mencapai FDR terendahnya sebesar 85,18% dalam 

kurun waktu empat tahun dari tahun 2009 hingga 2012. 

Kecenderungan peningkatan nilai FDR pada tahun 2012 sebesar 8,97%, 

8,37%, 3,08%, 22.99%, dan 5,8% yang dimiliki oleh secara berturut-turut BMI, 

BSM, BCA Syariah, BRI Syariah, dan Bank Panin Syariah, dapat dianalisis 

bahwa BCA Syariah lebih mampu mengendalikan pembiayaan yang diberikan 

dengan dana simpanan yang diterima dibandingkan dengan bank sampel yang 

lain. Hal ini ditunjukkan tdengan angka peningkatan yang relatif kecil sebesar 

3,08% dibandingkan dengan kenaikan BRI Syariah sebesar 22,99%. 

Hasil penelitian pada rasio FDR, dapat digambarkan pada Gambar 4.5 

Grafik Pergerakan FDR sebagai berikut. 

 
Gambar 4.5 Grafik Pergerakan FDR 
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4.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Shariah 

Conformity and Profitability Model (SCnP) 

4.1.3.1 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Grafik SCnP Model Tahun 2009 

Grafik SCnP Model Tahun 2009, menunjukkan gambaran kinerja bank 

syariah tersebar dalam tiga kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank 1 

(BMI), 2 (BSM), 3 (BCAS), dan 6 (BMS) berada pada Upper Right Quadrant 

(URQ), yang mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah 

dan profitabilitas yang cukup tinggi. Bank 5 (BPSyariah) berada pada Lower 

Right Quadrant (LRQ), yang mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat 

kesesuaian syariah yang tinggi, namun profitabilitas yang cukup rendah. 

Sedangkan, bank 4 (BRIS) berada pada Upper Left Quadrant (ULQ), yang 

mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah yang rendah, 

namun profitabilitas yang cukup tinggi. 
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4.1.3.2 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2010 

 
 

Gambar 4.7 Grafik SCnP Model Tahun 2010 

Grafik SCnP Model Tahun 2010, menunjukkan bahwa Bank 2 (BSM)  dan 

Bank 1 (BMI) berada pada Upper Right Quadrant (URQ), yang mengindikasikan 

bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup 

tinggi. Bank 3 (BCAS), 5 (BPSyariah) dan 6 (BMS) berada pada Lower Right 

Quadrant (LRQ), yang mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat 

kesesuaian syariah yang tinggi, namun profitabilitas yang cukup rendah. 

Sedangkan, bank 4 (BRIS) berada pada Lower Left Quadrant (LLQ), yang 

mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah dan 

profitabilitas yang sama-sama rendah. 
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4.1.3.3 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2011  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.8 Grafik SCnP Model Tahun 2011 

 Grafik SCnP Model Tahun 2011, terlihat bahwa Bank 2 (BSM) berada 

pada Upper Right Quadrant (URQ), yang mengindikasikan bank sampel memiliki 

tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup tinggi. Bank 3 (BCAS) 

dan 6 (BMS) berada pada Lower Right Quadrant (LRQ), yang mengindikasikan 

bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, namun profitabilitas 

yang cukup rendah, sedangkan bank 1 (BMI), 4 (BRIS), dan 5 (BPSyariah) berada 

pada Lower Left Quadrant (LLQ), yang mengindikasikan bank sampel memiliki 

tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang sama-sama rendah. 
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4.1.3.4 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2012 

 
Gambar 4.9 Grafik SCnP Model Tahun 2012 

Grafik SCnP Model Tahun 2012, terlihat bahwa Bank 2 (BSM) dan 6 

(BMS) berada pada Upper Right Quadrant (URQ), yang mengindikasikan bank 

sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup tinggi. 

Bank 3 (BCAS) berada pada Lower Right Quadrant (LRQ), yang 

mengindikasikan bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, 

namun profitabilitas yang cukup rendah. Sedangkan, bank 1 (BMI), 4 (BRIS), dan 

5 (BPSyariah) berada pada Lower Left Quadrant (LLQ), yang mengindikasikan 

bank sampel memiliki tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang sama-

sama rendah. 
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4.1.3.5 Analisis Kinerja Keuangan Selama Periode Tahun 2009-2012 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Grafik SCnP Model Tahun 2009 - 2012 

Grafik SCnP Model selama empat tahun yaitu tahun 2009 hingga 2012 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Bank Syariah tersebar dalam empat 

kuadran, yaitu URQ, LRQ, LLQ, dan ULQ. Pada pengamatan grafik, BSM berada 

pada URQ selama empat tahun berturut-turut. BSM juga menunjukkan 

pergerakannya, dimulai dari perubahan tingkat profitabilitas yang semakin naik 

dari tahun 2009 hingga tahun 2012 yakni, dari angka 28,06% menjadi 38,06%. 

Pada akhir tahun, BSM mampu menunjukkan angka terbaiknya yakni 99,74% 

pada Shariah Conformity Ratio dibandingkan dengan BMI, BCA Syariah, BRI 

Syariah, BP Syariah, dan BMS. 

Pada tahun 2010, BMI bergerak berada pada LRQ yang mengindikasikan 

bank syariah tersebut mampu memberikan tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, 

namun, profitabilitas yang masih cukup rendah. Pada tahun 2011, BMI 

mengalami pergerakan ke kiri menuju LLQ, mengindikasikan terjadi penurunan 
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yang signifikan pada Shariah Conformity Ratio sebesar 3%. Penurunan tersebut 

mampu menggeser pergerakan posisi BMI menjadi LLQ yang mengindikasikan 

bank memiliki tingkat kesesuaian shariah dan profitabilitas yang masih cukup 

rendah, jika dibandingkan dengan bank sampel lain. Pada tahun 2012, BMI masih 

berada pada LLQ, namun bank mampu menunjukkan angka tertingginya pada 

Profitablity Ratio yakni sebesar 21,28%. 

BCA Syariah mengalami pergerakan pada grafik pada tahun 2010. BCA 

Syariah bergerak ke bawah menuju LRQ, dimana pada tahun 2009 menunjukkan 

letaknya pada URQ. BCA Syariah mengindikasikan mengalami penurunan 

profitabilitas pada tahun 2010 kurang lebih sebesar 20% menjadi 2,07%. Pada 

tahun 2011, BCA Syariah tetap berada pada LRQ, namun menunjukkan 

peningkatan Profitablity Ratio menjadi 3,07% dan 4,91% pada akhir tahun 2012. 

Sedangkan mengalami fluktuasi pada Shariah Conformity Ratio selama empat 

tahun periode. 

Pergerakan pada BRI Syariah selama empat tahun selalu mengalami 

perubahan pada tingkat persentase, namun tidak menjadikan posisi BRI Syariah 

keluar dari LLQ. Selama tiga tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2011, BRI 

Syariah memiliki tingkat kesesuaian shariah dan profitabilitas yang cukup rendah 

jika dibandingkan dengan bank sampel lain. Meskipun angka Shariah Conformity 

Ratio mencapai 97,93% pada tahun 2011, namun tidak cukup memberikan angka 

profitabilitas yang memuaskan. Terlihat, pada tahun 2009 hingga 2010, angka 

profitabilitas berada pada angka -0,55% dan -0,10%. Walaupun menunjukkan 

peningkatan kontinyu, BRI Syariah nampaknya masih belum bisa melampaui 
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angka profitabilitas yang diberikan oleh BMI, BMS, dan BCA Syariah. 

Sedangkan pada tahun 2012, BRI Syariah bergerak menuju ULQ, yang 

mengindikasikan bank memiliki tingkat kesesuaian syariah yang cukup rendah, 

namun profitabilitas yang tinggi. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan 

profitabilitas sebesar 5,75%, namun tidak membuat BRI Syariah bergerak ke 

URQ, hal ini dikarenakan BRI Syariah mengalami penurunan rasio Shariah 

Conformity sebesar 2,1%. 

Bank Panin Syariah mengalami pergerakan pada grafik SCnP selama 

empat periode. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010, BP Syariah berada pada LRQ 

yang mengindikasikan bank memiliki tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, 

namun profitabilitas yang rendah. Pada dua periode tersebut, terlihat BP Syariah 

memiliki nilai negatif pada indikator profitabilitas, namun menunjukkan kenaikan 

rasio sebesar 31,73%. Pada periode ketiga dan keempat, yaitu pada tahun 2011 

dan 2012, BP Syariah mengalami pergerakan ke kiri, yang berarti bank berada 

pada LLQ. Hal ini menunjukkan bank memiliki tingkat kesesuaian syariah dan 

tingkat profitabilitas yang cukup rendah, namun pada rasio profitabilitas, 

mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2012, BP Syariah mencapai nilai 

tertingginya yaitu sebesar 11,42%. 

Pada tahun 2009, Bank Mega Syariah berada pada URQ, mengindikasikan 

bahwa bank memiliki tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup 

tinggi. Pada tahun 2010, BMS mengalami pergeseran ke bawah menuju LRQ dan 

mengalami penurunan profitabilitas sebesar 10,68%. Pada tahun 2011, BMS 

masih berada pada LRQ, namun mengalami peningkatan sebesar 1,64% untuk 
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rasio Shariah Conformity dan 1% untuk rasio Profitability. Tahun 2012, BMS 

mengalami peningkatan kembali sebesar 0,25% untuk rasio Shariah Conformity 

dan 19,11% untuk rasio Profitability, sehingga menggeser posisi BMS pada URQ 

pada tahun ini. 

4.1.3.6 Analisis Keputusan Manajer Keuangan dalam Berinvestasi Dilihat 

dari Hasil SCnP Model 

Jika seorang manajer keuangan ingin melakukan investasi di perbankan 

syariah, maka sebaiknya memilih bank yang memiliki kesesuaian syariah yang 

tinggi dan juga dapat memberikan profitabilitas yang tinggi. Pada analisis grafik 

tahun 2009, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri BCA Syariah, dan 

Bank Mega Syariah adalah bank yang direkomendasikan, karena berada pada 

URQ yang mengindikasikan memiliki kesesuaian shariah yang tinggi dan mampu 

memberikan profitabilitas yang tinggi pula. Perbedaan dari keempat bank tersebut 

yaitu, Bank Syariah Mandiri lebih mampu memberikan profitabilitas yang tinggi, 

namun BCA Syariah lebih bisa memberikan tingkat kesesuaian shariah yang lebih 

tinggi daripada Bank Syariah Mandiri. Sedangkan untuk Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Mega Syariah belum bisa melebihi rasio tingkat kesesuaian 

syariah BCA Syariah dan rasio profitabilitas Bank Syariah Mandiri. 

Analisis investasi seorang manajer keuangan pada analisis grafik tahun 

2010, menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia 

menjadi suatu rekomendasi.  Bank Syariah Mandiri menjadi rekomendasi utama 

pada tahun 2010, dikarenakan BSM memiliki tingkat kesesuaian shariah yang 
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tinggi dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang cukup tinggi pula, jika 

dibandingkan dengan BMI dan bank sampel lainnya pada tahun 2010. 

Rekomendasi keputusan investasi bagi seorang manajer keuangan pada 

analisis grafik tahun 2011 yaitu pada Bank Syariah Mandiri. Pada tahun 2011, 

BSM masih berada pada URQ yang memiliki tingkat kesesuaian shariah tinggi, 

dan juga dapat memberikan profitabilitas yang tinggi. 

Analisis grafik tahun 2012, menunjukkan Bank Syariah Mandiri menjadi 

rekomendasi atas investasi investor. Selama empat tahun berturut-turut, BSM 

masih tetap berada pada URQ, menunjukkan kestabilannya dibandingkan dengan 

bank sampel lain dimana, BSM bisa dikatakan mampu memberikan tingkat 

profitabilitas yang cukup tinggi, selain memberikan tingkat kesesuaian shariahnya 

yang cukup tinggi pula di tahun 2012. 

Pengamatan grafik SCnP Model selama empat periode, Bank Syariah 

Mandiri adalah rekomendasi investasi yang utama. Selama empat periode, Bank 

Syariah Mandiri secara konsisten berada pada Upper Right Quadrant (URQ) yang 

mengindikasikan Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat kesesuaian syariah dan 

profitabilitas yang bagus.  

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis CAMEL 

4.2.1.1 Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan Menggunakan CAR 

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol 
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risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank 

(Prasetyo, 2008). 

Perolehan CAR diatas 8% diidentifikasi karena pengaruh Modal Sendiri 

yang dimiliki oleh bank sangat berpengaruh terhadap total aktiva yang dimiliki. 

Tahun 2011, BCA Syariah dan Bank Muamalat mengalami penurunan rasio CAR 

yakni masing – masing 12% dan 1,25%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan 

Modal Sendiri tidak lebih banyak dari kenaikan Total Aktiva masing – masing 

meningkat sebesar 66% dan 77%. 

Tahun 2012, CAR dari Bank Panin Syariah cenderung mengalami 

penurunan secara terus-menerus, dari angka 245,87% menuju 32,20% pada akhir 

tahun 2012. Hal ini juga dikarenakan terjadi peningkatan total aset mencapai 

(dalam jutaan rupiah) Rp. 1.974.927,- sedangkan peningkatan pada modal sendiri 

hanya sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 299.997,- dari tahun 2009 hingga tahun 

2012. Hasil analisis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 

(2008) dan Sangmi dan Nazir (2010), yang menyatakan bahwa bank dalam 

kondisi tidak aman, karena rasio yang dicapai tidak menunjukkan angka 8%. 

4.2.1.2 Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan Menggunakan RORA 

Penelitian ini mengukur nilai aktiva produktif menggunakan RORA yang 

menunjukkan rasio antara laba sebelum pajak dengan risked assets. RORA 

mengukur kemampuan bank dalam usaha memaksimalkan aktiva yang 

dimilikinya untuk memperoleh laba. 

Pada tahun 2010, terjadinya penurunan RORA Bank Syariah Mandiri 

dikarenakan terjadi kenaikan pada aktiva produktif sebesar (dalam jutaan rupiah) 
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Rp. 9.424.701,- dan modal sendiri sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 150.330,- 

sebaliknya, Bank Panin Syariah mengalami peningkatan RORA dari tahun 

sebelumnya meskipun, terjadi penurunan aktiva produktif sebesar (dalam jutaan 

rupiah) Rp. 469,- dan EBIT sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 4.889,- 

Tahun 2011 menuju tahun 2012, Bank Syariah Mandiri mengalami 

kenaikan RORA yang dikarenakan oleh terjadinya kenaikan EBIT yang signifikan 

dibandingkan kenaikan aktiva produktif, yaitu sebesar (dalam jutaan rupiah)  

Rp. 5.693.084,-  

Handayani (2005) dan Prasetyo (2008), juga menunjukkan hasil bahwa 

terjadi peningkatan maupun penurunan rasio setiap tahunnya, dan bank yang 

bagus merupakan bank yang paling maksimal dalam mengusahakan aktivanya 

untuk memperoleh laba perusahaan. 

4.2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Diukur dengan Menggunakan NPM 

Penelitian ini mengukur nilai aspek manajemen risiko menggunakan 

NPM, yaitu perbandingan Net Income Ratio. Bank yang berada di bawah standar 

bisa dikarenakan adanya penurunan laba bersih dan meningkatnya biaya yang 

harus ditanggung yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan 

operasional. 

Pada tahun 2009, Bank Panin Syariah memiliki NPM sebesar -138,83%, 

hal ini dikarenakan pada periode 2009 Bank Panin Syariah mengalami kerugian 

sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 1.709,- dengan pendapatan operasional sebesar 

(dalam jutaan rupiah) Rp. 1.231,-. Hal yang sama juga dialami oleh BRI Syariah 
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yang mengalami kerugian sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 34.932,- dengan laba 

operasional sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 286.532,- 

Hasil analisis didukung dengan penelitian oleh Prasetyo dan Endri (2008), 

yang menunjukkan bahwa, bank mengalami penurunan dalam perolehan laba, 

disebabkan karena terjadinya penurunan nilai saham yang berpengaruh terhadap 

dividen yang diperoleh. Pada dasarnya, terjadinya peningkatan atau penurunan 

terhadap nilai NPM dikarenakan adanya perubahan terhadap presentase dari 

masing – masing komponen pembentuk laba dan biaya pada laporan keuangan. 

4.2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan ROA 

Pada tahun 2010, sebagian besar bank syariah mengalami penurunan 

ROA. Bank Panin Syariah merupakan bank yang mengalami penurunan ROA 

terbesar, yakni sebesar 1,15%, terjadinya penurunan ROA dikarenakan total aset 

meningkat sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 297.064,- dengan laba sebelum pajak 

sebesar (dalam jutaan rupiah) Rp. 4.889,-. Kenaikan ROA pada tahun 2012 

dikarenakan adanya kenaikan pada laba bersih yang diperoleh bank yang 

bersangkutan dengan total aktiva yang dimiliki relatif stabil.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Endri (2008) dan Sangmi dan 

Nazir (2010), yang juga melakukan penelitian dengan menggunakan rasio ROA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan rasio ROA diakibatkan adanya 

kenaikan aset yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada laba sebelum 

pajak. 
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4.2.1.5 Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan FDR 

Rasio FDR bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya. Pada tahun 2009, Bank Panin Syariah memiliki FDR 

terendah dibandingkan bank sampel syariah lainnya. Hal ini disebabkan karena 

jika pinjaman atau kredit yang ada di bank lebih kecil dari simpanan yang ada di 

bank, maka dana simpanan bank bisa digunakan untuk meng-cover kelebihan 

simpanan itu untuk usaha yang lain. Pada Tahun 2011, BMI mencapai FDR 

terendahnya sebesar 85,18% dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2009 

hingga 2012. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dana pihak ketiga sebesar 

(dalam jutaan rupiah) Rp. 711.908,- lebih besar dibandingkan dengan peningkatan 

jumlah pembiayaan (kredit) yang diberikan, yaitu sebesar (dalam jutaan rupiah) 

Rp. 36.365,- 

Kecenderungan peningkatan nilai FDR pada tahun 2012 dapat 

diindikasikan bahwa, BCA Syariah lebih mampu mengendalikan pembiayaan 

yang diberikan dengan dana simpanan yang diterima dibandingkan dengan bank 

sampel yang lain. 

Bank syariah menggunakan istilah pembiayaan (financing) untuk 

menggantikan istilah kredit, sehingga dalam penelitian yang dilakukan Prasetyo 

masih menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Istilah yang akan 

digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan menggunakan Financing to 

Deposit Ratio (FDR), sehingga hasil penelitian dapat didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Prasetyo (2008) dan Amalia (2012), yang menunjukkan bahwa 
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tren yang dihasilkan selama periode penelitian mengalami pergerakan yang 

fluktuatif, namun masih pada nilai standar yang ditentukan. 

4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Shariah 

Conformity and Profitability Model (SCnP) 

4.2.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2009 

Pada periode 2009, bank sampel hanya menyebar dalam tiga kuadran. 

Berikut Tabel 4.6 Data Tabel SCnP Model Tahun 2009. 

Tabel 4.6 Data Tabel SCnP Model Tahun 2009 

No. Nama Bank Shariah Conformity Ratio Profitablity Ratio 

1 Bank Muamalat 99,83% 8,03% 

2 Bank Syariah Mandiri 99,56% 28,06% 

3 BCA Syariah 99,98% 22,89% 

4 BRI Syariah 88,14% -2,77% 

5 Bank Panin Syariah 100,00% -47,23% 

6 Bank Mega Syariah 98,78% 20,20% 

Sumber: data yang diolah 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai rasio dari masing – masing bank sampel. 

Pada tahun 2009, terdapat empat bank yang berada pada URQ, yaitu BMI, BSM, 

BCAS, dan BMS, yang bisa diindikasikan sebagai bank yang mempunyai tingkat 

kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup tinggi dibandingkan bank sampel 

lainnya. Pada periode pertama, belum terlihat adanya pergerakan bank syariah 

karena akan dijadikan periode awal atau titik awal pengamatan pergerakan untuk 

periode penelitian selanjutnya. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Kuppusamy, dkk pada tahun 2010. 

4.2.2.2 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2010 

Pada periode 2010, terjadi pergerakan ke kuadran LRQ oleh dua bank 

yaitu BCAS dan BMS. Hal ini dikarenakan adanya penurunan profitabilitas yang 
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lebih tinggi dibandingkan dengan bank sampel yang lain. Berikut Tabel 4.7 Data 

Tabel SCnP Model Tahun 2010. 

Tabel 4.7 Data Tabel SCnP Model Tahun 2010 

No. Nama Bank Shariah Conformity Ratio Profitablity Ratio 

1 Bank Muamalat 99,80% 14,22% 

2 Bank Syariah Mandiri 99,36% 35,07% 

3 BCA Syariah 99,90% 2,07% 

4 BRI Syariah 95,48% -0,55% 

5 Bank Panin Syariah 99,97% -15,50% 

6 Bank Mega Syariah 97,84% 9,52% 

Sumber: data yang diolah 

Kuppusamy, dkk (2010) menyatakan, pergerakan kebawah 

mengindikasikan bahwa terjadi penurunan pada rasio profitabilitas, sehingga, 

dapat terjadi dua pergerakan, yaitu pergerakan kebawah dalam satu kuadran dan 

pergerakan kebawah dalam dua kuadran. 

4.2.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2011 

Pada periode 2011, terjadi pergerakan BMI menuju LLQ karena terjadi 

penurunan tingkat profitabilitas dan kesesuaian syariah yang cukup signifikan jika 

dibandingkan dengan bank sampel lain. Pergerakan lainnya juga dialami oleh 

BPSyariah menuju LLQ, pergerakan ini dikarenakan adanya penurunan tingkat 

kesesuaian syariah yang cukup signifikan dibandingkan profitabilitasnya yang 

meningkat. Berikut Tabel 4.8 Data Tabel SCnP Model Tahun 2011. 

Tabel 4.8 Data Tabel SCnP Model Tahun 2011 

No. Nama Bank Shariah Conformity Ratio Profitablity Ratio 

1 Bank Muamalat 97,79% 15,80% 

2 Bank Syariah Mandiri 99,35% 34,85% 

3 BCA Syariah 99,46% 3,50% 

4 BRI Syariah 97,93% 0,10% 

5 Bank Panin Syariah 98,31% 1,67% 

6 Bank Mega Syariah 99,48% 10,52% 

Sumber: data yang diolah 
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Penelitian terdahulu yang mendukung dilakukan oleh Kuppusamy, dkk 

(2010), yang pada periode ketiga penelitian menunjukkan pergerakan yang 

fluktuatif. Adanya pergerakan menuju LLQ, mengindikasikan bahwa bank syariah 

memiliki tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas yang cukup rendah 

dibandingkan dengan bank – bank lain. 

4.2.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Tahun 2012 

Pada periode 2012, terjadi pergerakan BMS menuju URQ yang 

dikarenakan terjadinya kenaikan tingkat profitabilitas yang signifikan 

dibandingkan dengan bank sampel lainnya. Berikut Tabel 4.9 Data Tabel SCnP 

Model Tahun 2012. 

Tabel 4.9 Data Tabel SCnP Model Tahun 2012 

No. Nama Bank Shariah Conformity Ratio Profitablity Ratio 

1 Bank Muamalat 95,89% 21,28% 

2 Bank Syariah Mandiri 99,74% 38,71% 

3 BCA Syariah 99,71% 4,91% 

4 BRI Syariah 97,19% 5,85% 

5 Bank Panin Syariah 96,21% 11,42% 

6 Bank Mega Syariah 99,73% 29,63% 

Sumber: data yang diolah 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

Kuppusamy, dkk (2010), yang menunjukkan bahwa pergerakan bank menuju 

URQ, mengindikasikan bank yang memiliki tingkat kesesuaian syariah dan 

profitabilitas yang cukup tinggi dibandingkan bank – bank lain. Pergerakan positif 

menuju URQ juga mengindikasikan manajemen laba yang cukup baik dalam 

mengelola aktivanya. 
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4.2.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Selama Periode Tahun 2009 – 2012 

Analisis selama empat periode menghasilkan beberapa pergerakan yang 

berbeda – beda. Hal ini dikarenakan kondisi perusahaan, dalam hal ini bank 

syariah selama periode 2009 – 2012 juga mengalami kenaikan dan penurunan 

yang berbeda – beda. Perubahan jumlah maupun nilai rasio yang dihasilkan dari 

kegiatan operasional pada umumnya juga mempengaruhi pergerakan posisi bank 

dalam kuadran. Hal inilah yang akan mempermudah analisis kondisi kinerja 

keuangan masing – masing bank sampel. 

Bank yang cenderung memberikan tingkat kesesuaian syariah yang tinggi, 

akan cenderung pula bergerak ke kanan menuju URQ maupun LRQ. Bank yang 

cenderung memberikan tingkat profitabilitas yang tinggi, akan cenderung pula 

bergerak ke atas menuju ULQ maupun LRQ. 

4.2.2.6 Analisis Keputusan Manajer Keuangan dalam Berinvestasi Dilihat 

dari Hasil SCnP Model 

Keputusan penganggaran modal atau keputusan investasi merupakan 

keputusan untuk berinvestasi dalam aset berwujud maupun tidak berwujud 

(Cahyaningdyah & Ressany, 2012). Keputusan investasi juga disebut dengan 

keputusan penganggaran modal karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan 

anggaran tahunan yang terdiri dari investasi modal yang disahkan. Pada penelitian 

ini, Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat memberikan tingkat kesesuaian syariah 

dan profitabilitas yang tinggi secara stabil selama periode empat tahun berturut – 

turut. Meskipun jika dibandingkan dengan bank sampel lain yang mampu 

memberikan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi namun, BSM lebih mampu 



74 
 

 

memberikan profitabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank 

sampel lainnya, sehingga mampu mempertahankan posisinya pada URQ selama 

empat periode berturut – turut. 

Kuppusamy, dkk (2010), merekomendasikan Bank A (Bahrain) yang 

merupakan satu-satunya bank yang berada pada posisi paling bagus diantara 

keempat bank lainnya, sehingga menjadi rekomendasi utama investasi, sedangkan 

untuk Bank D (Malaysia) yang memiliki masalah terhadap tingkat kesesuaian 

syariah dan profitabilitas, membutuhkan perbaikan secepat mungkin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan hasil dari pembahasan analisis data mengenai kinerja keuangan bank 

syariah, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan menggunakan 

metode CAMEL, adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan rasio CAR menunjukkan, 

posisi tidak aman, karena tidak ada bank sampel yang memiliki hasil standar 

yaitu 8%. Semua bank sampel yaitu BMI, BSM, BCAS, BRIS, BP Syariah, dan 

BMS memiliki CAR diatas 8%. Perolehan CAR diatas 8% diidentifikasi karena 

pengaruh Modal Sendiri yang dimiliki oleh bank sangat berpengaruh terhadap 

total aktiva yang dimiliki. 

2. Kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan rasio RORA 

menunjukkan, bank syariah yang mampu memberikan RORA tertinggi periode 

2009 – 2012, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 3,90% pada tahun 

2009, sedangkan RORA terendah selama periode 2009 – 2012, yaitu Bank 

Panin Syariah (BP Syariah) sebesar 0,05% pada tahun 2009. Rasio RORA 

menunjukkan kemampuan bank dalam usahanya memaksimalkan aktivanya 

untuk memperoleh laba. 

3. Kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan NPM menunjukkan, 

tidak ada bank yang mencapai angka diatas 81%. Bank yang masih berada di 

bawah angka 81% dikategorikan tidak baik karena NPM yang dicapai dibawah 



76 
 

 
 

standar. Bank yang memiliki NPM tertinggi selama periode 2009 – 2012, yaitu 

BCA Syariah (BCAS), sebesar 67,70% pada tahun 2009, sedangkan bank yang 

memiliki NPM terendah selama periode 2009 – 2012, yaitu Bank Panin 

Syariah (BP Syariah), sebesar -138,83% pada tahun 2009. NPM mengukur 

seberapa besar bank dapat memperoleh laba terhadap adanya risiko. 

4. Kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan rasio ROA 

menunjukkan, hanya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah 

(BMS) yang mampu memberikan ROA diatas standar 1,5% selama empat 

periode berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2012. 

5. Kinerja keuangan bank syariah dengan menggunakan FDR menunjukkan, bank 

yang memiliki FDR terendah selama periode 2009 – 2012, yaitu Bank Panin 

Syariah (BP Syariah), sebesar 35,43% pada tahun 2009 dan FDR tertinggi pada 

tahun 162,97% pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa, Bank Panin 

Syariah lebih mampu menggunakan dana simpanan bank untuk meng-cover 

kelebihan simpanan itu untuk usaha yang lain. 

Kesimpulan hasil dari pembahasan analisis data mengenai kinerja keuangan 

bank syariah, dengan menggunakan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) 

Model, adalah sebagai berikut: 

6. Kinerja keuangan bank syariah di Indonesia, dianalisis dengan SCnP Model 

menunjukkan, pada tahun 2009, Bank 1 (BMI), 2 (BSM), 3 (BCAS), dan 6 

(BMS) berada pada Upper Right Quadrant (URQ), Bank 5 (BPSyariah) berada 

pada Lower Right Quadrant (LRQ), Bank 4 (BRIS) berada pada Upper Left 

Quadrant (ULQ). Pada tahun 2010, Bank 2 (BSM)  dan Bank 1 (BMI) berada 



77 
 

 
 

pada Upper Right Quadrant (URQ), Bank 3 (BCAS), 5 (BPSyariah) dan 6 

(BMS) berada pada Lower Right Quadrant (LRQ), Bank 4 (BRIS) berada pada 

Lower Left Quadrant (LLQ). Pada tahun 2011, Bank 2 (BSM) berada pada 

Upper Right Quadrant (URQ), Bank 3 (BCAS) dan 6 (BMS) berada pada 

Lower Right Quadrant (LRQ), Bank 1 (BMI), 4 (BRIS), dan 5 (BPSyariah) 

berada pada Lower Left Quadrant (LLQ). Pada tahun 2012, Bank 2 (BSM) dan 

6 (BMS) berada pada Upper Right Quadrant (URQ), Bank 3 (BCAS) berada 

pada Lower Right Quadrant (LRQ), Bank 1 (BMI), 4 (BRIS), dan 5 

(BPSyariah) berada pada Lower Left Quadrant (LLQ). 

7. Analisis keputusan investor melihat hasil analisa SCnP Model menunjukkan, 

Bank Syariah Mandiri (BSM) berada pada URQ selama empat tahun berturut-

turut, dimana URQ mengindikasikan bank memiliki kesesuaian syariah dan 

tingkat profitabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan lima bank sampel 

lainnya, yaitu BMI, BCA Syariah, BRIS, BP Syariah dan BMS, sehingga BSM 

dapat dijadikan rekomendasi investor dalam berinvestasi.  

5.2 Saran 

Saran dari  hasil  penelitian,  analisis  data,  pembahasan  dan  kesimpulan  

yang telah diambil, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut dan tidak 

menjadikan kesimpulan penelitian ini sebagai keputusan akhir, sehingga dapat 

mengikuti perkembangan dan kemajuan bank syariah, tidak hanya pada Bank 

Umum Syariah saja, tetapi pada Unit Usaha Syariah (UUS). 
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2. Bagi manajemen perusahaan, hendaknya lebih memperhatikan kualitas rasio – 

rasio keuangannya, khususnya rasio Management pada perolehan laba bersih 

(dilihat dari rasio NPM yang masih dibawah nilai standar 81%) dan rasio 

Earning pada perolehan laba sebelum pajak (dilihat dari rasio ROA yang 

sebagian besar bank belum mencapai standar 1,5%). 

3. Bagi investor, hendaknya juga memperhatikan bank yang mengalami 

peningkatan berarah positif dari tahun ke tahun, walaupun hasil SCnP Model 

telah merekomendasikan satu bank syariah. Misalnya saja, pada bank 3 (BCA 

Syariah) dan bank 6 (Bank Mega Syariah). 

4. Bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, hendaknya perlu 

menambahkan variabel lain yang masih erat kaitannya dengan kinerja 

keuangan, khususnya pada metode CAMEL, misalnya menambah analisis rasio 

Sensitivity pada analisis kinerja keuangannya. Selain itu, pada model SCnP, 

disarankan untuk mengkombinasikan rasio Shariah Conformity (SC) dengan 

rasio lain pada CAMEL, misalnya dikombinasikan dengan rasio Capital, Asset, 

Management, Likuidity, maupun Sensitivity. Analisis kinerja keuangan pada 

model SCnP dalam kaitannya untuk merekomendasi suatu bank syariah, 

hendaknya meneliti pada level organisasi untuk mengetahui persepsi dari para 

manager di perusahaan atau bank, sehingga tidak terbatas pada investor saja. 
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Lampiran 1 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 11,10% 13,26% 12,01% 11,57% 

RORA 1,38% 1,50% 1,39% 1,09% 

ROA 0,45% 1,36% 1,52% 1,54% 

ROE 8,03% 17,78% 20,79% 29,16% 

FDR 85,82% 91,52% 85,18% 94,15% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) 272746 443684 670640 1120895 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 1746522 1885707 2674527 3382835 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 100% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 818223 759975 1080051 1278218 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 822350 764601 1156734 1457940 

Rasio Bagi Hasil Syariah 99,50% 99,50% 93,37% 87,67% 
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Lampiran 2 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 12,39% 10,60% 14,57% 13,82% 

RORA 3,90% 3,10% 2,35% 2,79% 

ROA  2,23% 2,21% 1,95% 2,25% 

ROE 44,20% 63,58% 64,84% 68,09% 

FDR 83,07% 82,54% 86,03% 94,40% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) 940362 1358882 1909952 2772183 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 1746522 1885707 2674527 3382835 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 100% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 914730 1166043 1773225 1951640 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 927054 1188913 1808702 1967158 

Rasio Bagi Hasil Syariah 98,67% 98,08% 98,04% 99,21% 
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Lampiran 3 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Central Asia Syariah (BCAS) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 68,58% 76,39% 64,29% 31,47% 

RORA 0,86% 0,91% 0,67% 0,76% 

ROA 0,42% 0,78% 0,87% 0,84% 

ROE 0,56% 1,25% 2,29% 2,82% 

FDR 81,57% 77,89% 76,83% 79,91% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) 52155 3826 10599 18959 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 77041 91664 144381 171381 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 100% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 38249 19080 36045 49930 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 38272 19140 36636 50363 

Rasio Bagi Hasil Syariah 99,94% 99,69% 98,39% 99,14% 
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Lampiran 4 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 17,04% 20,62% 14,74% 24,03% 

RORA 2,96% 1,76% 1,34% 1,79% 

ROA  0,53% 0,35% 0,20% 1,19% 

ROE 3,35% 1,28% 1,19% 10,41% 

FDR 120,98% 95,82% 90,55% 113,54% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) -34932 -23978 -12324 89564 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 286532 734301 1141770 1507472 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 99,24% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 68254 239970 433197 483080 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 104704 277605 461905 527595 

Rasio Bagi Hasil Syariah 65,19% 86,44% 93,78% 91,56% 
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Lampiran 5 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Panin Syariah (BPSyariah) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 245,87% 54,81% 61,98% 32,20% 

RORA 0,05% 0,69% 0,77% 0,71% 

ROA  -1,38% -2,53% 1,75% 3,29% 

ROE -1,48% -4,71% 2,80% 7,75% 

FDR 35,43% 69,76% 162,97% 123,88% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) -1709 -8882 351 35408 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 1231 22629 74894 152468 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 100% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 109 9293 25657 51043 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 109 9300 27027 57585 

Rasio Bagi Hasil Syariah 100% 99,92% 94,93% 88,64% 
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Lampiran 6 

 

 

Data Keuangan dan Rasio Keuangan Bank Mega Syariah (BMS) 

Rasio 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

CAR 10,96% 13,14% 12,03% 13,51% 

RORA 1,42% 1,75% 1,68% 1,86% 

ROA  2,22% 1,90% 1,58% 3,81% 

ROE 39,97% 26,81% 16,89% 57,98% 

FDR 81,39% 78,17% 83,08% 88,88% 

Laba Bersih (dlm jutaan rupiah) 168861 62854 116721 301539 

Pendapatan Operasional (dlm jutaan rupiah) 764195 971497 982607 1302340 

Rasio Investasi Syariah 100% 100% 100% 100% 

Rasio Pendapatan Syariah 100% 100% 100% 100% 

Mudharabah + Musyarakah (dlm jutaan rupiah) 207967 173691 156991 186002 

Total Financing (dlm jutaan rupiah) 215858 185710 159476 187536 

Rasio Bagi Hasil Syariah 96,34% 93,53% 98,44% 99,18% 

 

 


