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Penelitian ini menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara BPR
konvensional dan syariah BPR yang berada di Indonesia dari tahun 2010 hingga
2011. Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis
dengan pendekatan study sensus. Analisis kinerja keuangan antara BPR
Konvensional dengan BPR Syariah ini menggunakan instruamen ROA sebagai
alat analisis. Alat analisis ini didasarkan pada rasio Keuangan Perbankan, dimana
ROA adalah perwakilan dari rasio Indikator Keuangan. Hasil analisis didasarkan
pada Uji statistik Independen dimana membandingkan dua rata-rata dua grup yang
tidak berhubungan untuk variabel yang saling berhubungan. Ada perbandingan
signifikan dari kinerja keuangan antara BPR Syariah dan BPR Konvensional.
Yaitu kinerja keuangan BPR Konvensional lebih tinggi daripada BPR Syariah.

Kata kunci: kinerja keuangan, perbankan konvensional dan perbankan syariah,
BPR,

Keberadaan dunia perbankan
di Indonesia di bagi menjadi 2 jenis
bank, yaitu :
1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat
Bank perkreditan rakyat
merupakan salah satu pendukung
perkembangan
perekonomian
Indonesia, terutama untuk kegiatan
usaha mikro, kecil dan menengah
serta sektor informal. Peran BPR
dalam pemberian kredit bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah ini dapat
membantu menciptakan lapangan
pekerjaan, pemerataan pendapatan
dan
pemerataan
kesempatan

PENDAHULUAN
Lembaga Keuangan Bank
mempunyai peranan yang sangat
penting
dalam
kegiatan
perekonomian.
Fungsi
usaha
perbankan indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana
masyarakat dan juga pemberi jasa
atau pelayanan perbankan. Semakin
tingginya pertumbuhan ekonomi,
telah mendorong bank untuk
menciptakan produk dan layanan
yang sifatnya memberi kepuasan dan
kemudahan kepada nasabahnya.
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berusaha di Indonesia (sambutan
dewan pengurus nasional Ikatan
Akuntansi
Indonesia.
Pedoman
akuntansi BPR). Seperti halnya Bank
Umum, BPR pun dibagi menjadi dua
jenis usaha, yaitu Konvensional dan
Syariah. Secara umum tidak ada
perbadaan fungsi antara BPR syariah
dengan BPR konvensional, yaitu
sebagai lembaga intermediasi atau
intermediary
institution
yang
mengerahkan dana dari masyarakat
dan menyalurkan kembali dana-dana
tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkannya dalam bentuk
pinjaman atau fasilitas pembiayaan.
Seperti yang tercantum dalam
Undang Undang no.10 tahuun 1998
pasal 1 ayat (2) tentang perubahan
UU No.7 tahun 1992, perbankan
adalah
badan
usaha
yang
menghimpun dana dari masyarakat
dalam
bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk
lain
dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Namun perbedaan yang
mendasarinya terletak pada jenis
keuntungan yang diambil bank dari
transaksi-transaksi
yang
dilakukannya.
Bila
bank
konvensional
mendasarkan
keuntungannya dari pengambilan
bunga,
maka
Bank
Syariah
mendasarkan keuntungan dari apa
yang disebut sebagai imbalan, baik
berupa jasa (fee-base income)
maupun mark-up atau profit margin,
serta bagi hasil (loss and profit
sharing).
Keberadaan BPR saat ini
telah banyak berkontribusi bagi
pertumbuhan
perekonomian
Indonesia. Saat ini banyak BPR yang
telah melakukan penggabungan diri

atau melakukan akuisisi yang
bertujuan untuk memperkuat struktur
permodalan, eksistensi, dan juga
dilakukan agar dapat berdaya saing
dengan BPR-BPR lainnya ataupun
dengan Bank Umum lainnya.
Persaingan
di
dunia
perbankan saat ini semakin ketat,
diiringi kemunculan perbankanperbankan syariah yang beroperasi
secara islami. Seiring pemberlakuan
UU No 10 Tahun 1998 sebagai dasar
hukum bagi beroperasinya lembaga
perbankan
syari’ah.
Adanya
persaingan antar bank syari’ah
maupun
dengan
bank-bank
konvensional lainnya yang tidak bisa
dihindarkan ini, membawa dampak
positif
dan
negatif
bagi
perkembangan
sebuah
bank,
termasuk bagi bank syari’ah.
Tindakan
yang
dapat
ditempuh
oleh
bank
dalam
menjadikan bank tersebut menjadi
yang terbaik diantara bank-bank
lainnya, salah satunya adalah dengan
cara meningkatkan kinerja keuangan.
Kinerja keuangan merupakan suatu
gambaran tentang kondisi keuangan
suatu perusahaan yang dianalisis
dengan alat-alat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui mengenai
baik buruknya keadaan keuangan
suatu
perusahaan
yang
mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu. Hal ini sangat
penting agar sumber daya digunakan
secara optimal dalam menghadapi
perubahan lingkungan. Penilaian
kinerja keuangan suatu bank dapat
dilakukan
dengan
menganalisa
laporan keuangan yang diterbitkan.
Yaitu dengan menganalisa tingkat
profitabilitas
bank
yang
bersangkutan, dengan menggunakan
analisis rasio yaitu Return On Asset
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(ROA). Kualitas kinerja kuangan
bank, dapat dilihat seberapa besar
rasio
kinerja
keuangan
yang
diperoleh. Semakin besar rasio yang
diperoleh berarti kemampuan bank
dalam memberikan keuntungan bagi
hasil kepada nasabah semakin baik,
dan sebaliknya jika perolehan rasio
kinerja keuangan kecil berarti
kemampuan
bank
memberikan
keuntungan berupa bagi hasil kepada
nasabah rendah.
Tinjauan Pustaka
Perbankan Indonesia dalam
menjalankan fungsinya berasaskan
prinsip kehati-hatian. Fungsi utama
perbankan Indonesia adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana
masyarakat serta bertujuan untuk
menunjang
pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan
pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional, kearah peningkatan taraf
hidup rakyat banyak. Berdasarkan
undang-undang, struktur perbankan
di Indonesia, terdiri atas Bank Umum
dan BPR. Perbedaan utama bank
umum dan BPR adalah dalam hal
kegiatan operasionalnya. BPR tidak
dapat menciptakan uang giral, dan
memiliki jangkauan dan kegiatan
operasional
yang
terbatas.
Selanjutnya,
dalam
kegiatan
usahanya dianut dual bank system,
yaitu
bank
umum
dapat
melaksanakan kegiatan usaha bank
konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syariah. Sementara prinsip
kegiatan BPR dibatasi pada hanya
dapat melakukan kegiatan usaha
bank konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah (Scribed).

Bank konvensional dapat
didefinisikan pada pengertian bank
umum pada pasal 1 ayat 3 Undangundang No. 10 tahun 1998 dengan
menghilangkan dan atau berdasarkan
prinsip syariah, yaitu bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional
yang
dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran. Dalam
kegiatannya BPR konvensional pun
tidak jauh berbeda dengan bank
umum
konvensional,
yaitu
menjalankan aktivitas usahanya
dengan penerapan bunga. Juga dalam
hal aktivitasnya berupa menghimpun
dana dari masyarakat, memberikan
kredit, deposito dan lain-lain. Hanya
saja pada Bank Perkreditan Rakyat
konvensional tidak ada kegiatan yang
namanya giro, kegiatan usaha dalam
valuta asing, penyertaan modal
dengan prinsip prudent banking, dan
melakukan usaha perasuransian (UU
RI Nomor 10 tahun 1998).
Sedangkan Bank Syari’ah
dalam UU No 10 Tahun1998 tentang
Perbankan Pasal 1 tidak didefinisikan
secara rinci. Namun dapat ditarik
pengertian bahwa bank syari’ah
adalah bank umum atau bank
perkreditan
rakyat
yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
berdasarkan Prinsip Syari’ah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran.
Antonio dan Perwataatmaja
(1997:1), membedakan pengertian
bank syari’ah menjadi dua: Bank
Islam dan Bank yang beroperasi
dengan prinsip syari’ah Islam. Bank
Islam adalah bank yang beroperasi
sesuai
dengan
prinsip-prinsip
syari’ah Islam; bank yang tata cara
beroperasinya
mengacu kepada
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan
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Hadist; Sementara bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip
syari’ah Islam adalah bank yang
dalam beroperasinya itu mengikuti
ketentuan-ketentuan syari’ah Islam,
khususnya yang menyangkut tata
cara bermuamalah secara Islam.
Sistem operasional bank syari’ah
ditentukan aqad yang terdiri dari
lima dasar aqad. Kelima konsep
tersebut adalah :
a. Prinsip pinjaman murni (alwadiah)
b. Bagi hasil (syirkah)
c. Prinsip jual beli (at-tijarah)
d. Prinsip sewa (al-ijarah)
e. Prinsip jasa (al-ajr walumullah)
Di dalam perbankan syariah
terdapat kegiatan-kegiatan yang
dilarang, seperti menerima dan
membayar bunga (riba), membiayai
kegiatan produksi dan perdagangan
barang-barang yang diharamkan
seperti minuman keras (haram),
kegiatan yang sangat dekat dengan
gambling (maisir) untuk transaksitransaksi tertentu dalam foreign
exchange dealing, serta highly and
intended speculative transaction
(gharar) dalam investment banking
(Zainul Arifin).
Bank konvensional dan bank
syariah dalam beberapa hal memiliki
persamaan, terutama dalam sisi
teknis penerimaan uang, mekanisme
transfer, teknologi komputer yang
digunakan,syarat-syarat
umum
memperoleh pembiayaan seperti
KTP, NPWP, proposal, laporan
keuangan,dan sebagainya. Perbedaan
mendasar diantara keduanya yaitu
menyangkut
aspek
legal,
stuktur organisasi,
usaha
yang
dibiayai dan lingkungan kerja
(Syafi’I Antonio, 2001).

Sedangkan
menurut
Muhammad : “Hal mendasar yang
membedakan
antara
lembaga
keuangan
konvensional
dengan
syariah
adalah
terletak
pada
pengembalian
dan
pembagian
keuntungan yang diberikan oleh
nasabah kepada lembaga keuangan
dan/atau yang diberikan oleh
lembaga keuangan kepada nasabah.”
Kegiatan operasional bank
syariah menggunakan prinsip bagi
hasil (profit and loss sharing). Bank
syariah tidak menggunakan bunga
sebagai
alat
untuk
memperoleh pendapatan
maupun
membebankan
bunga
atas
penggunaan dana dan pinjaman
karena bunga merupakan riba yang
diharamkan. Pola bagi hasil ini
memungkinkan
nasabah
untuk
mengawasi langsung kinerja bank
syariah melalui monitoring atas
jumlah bagi hasil yang diperoleh
(Scribed).
Salah satu faktor yang harus
diperhatikan oleh bank untuk bisa
terus bartahan hidup adalah tingkat
kesehatan bank tersebut. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan, pembinaan, dan
pengawasan bank dilakukan oleh
Bank Indonesia. Undang-undang
tersebut lebih lanjut menetapkan
bahwa :
a. Bank wajib memelihara tingkat
kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal,
kualitas aset, kualitas manajemen,
likuiditas,
rentabilitas,
solvabilitas, dan aspek, dan aspek
lain yang berhubungan dengan
usaha bank, dan wajib melakukan
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kegiatan usaha sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.
b. Dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah dan melakukan kegiatan
usaha lainnya, bank wajib
menempuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan
nasabah yang memercayakan
dananya kepada bank.
c. Bank wajib menyampaikan kepada
bank
Indonesia,
segala
keterangan,
dan
penjelasan
mengenai usahanya menurut tata
cara yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
d. Bank atas permintaan Bank
Indonesia, wajib memberikan
kesempatan bagi pemeriksaan
buku-buku dan berkas-berkas
yang ada padanya, serta wajib
memberikan
bantuan
yang
diperlukan
dalam
rangka
memperoleh
kebenaran
dari
segala keterangan, dokumen, dan
penjelasan yang dilaporkan oleh
bank yang bersangkutan.
e. Bank Indonesia melakukan
pemeriksaan terhadap bank, baik
secara berkala maupun setiap
waktu apabila diperlukan. Bank
Indonesia dapat menugaskan
akuntan publik untuk dan atas
nama
Bank
Indonesia
melaksanakan
pemeriksaan
terhadap bank.
f. Bank wajib menyampaikan kepada
Bank Indonesia neraca dan
perhitungan laba rugi tahunan dan
penjelasannya,
serta
laporan
berkala lainnya, dalam waktu dan
bentuk yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Neraca
dan
perhitungan laba rugi tahunan
tersebut wajib terlebih dahulu
diaudit oleh akuntan publik.

g. Bank wajib mengumumkan neraca
dan perhitungan laba rugi dalam
waktu dan bentuk yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
Menilai suatu kinerja, yang
sering digunakan adalah kinerja
keuangan. Untuk menilai kinerja
keuangan suatu perusahaan dapat
kita nilai dengan melihat laporan
keuangannya dengan menggunakan
analisis rasio.
Yang dilakukan oleh penulis
untuk mengukur kinerja keuangan
antara BPR konvensional dengan
BPR Syariah yang berada di
Indonesia
adalah
dengan
menggunakan indikator ROA.
ROA
memfokuskan
kemampuan
perusahaan
untuk
memperoleh earning dalam operasi
perusahaan.
Analisis
rasio
rentabilitas bank ini merupakan alat
untuk menganalisis atau mengukur
tingkat
efisiensi
usaha
dan
profitabilitas yang dicapai oleh bank
yang diteliti. Karena biasanya
perusahaan menggunakan ROA
sebagai salah satu cara untuk
mengukur
seberapa
besar
perusahaann dapat menghasilkan
laba yang besar. Rasio ini juga
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan manajemen bank dalam
memperoleh keuntungan atau laba
secara keseluruhan. Semakin besar
ROA suatu bank maka semakin besar
pula tingkat keuntungannya yang
dicapai bank tersebut dan semakin
baik pula posisi bank tersebut dari
segi kemanfaatan asset. Return On
Asset dapat dicari dengan rasio
antara laba sebelum pajak dengan
volume usaha
Rumus yang digunakan adalah :
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Metode Penelitian
Dalam penelitan ini metode
yang digunakan adalah metode
penelitian deskriptif analisis dengan
pendekatan sensus. Metode deskriptif
analitis adalah suatu metode yang
meneliti status kelompok, objek,
suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang dengan
tujuan membuat deskripsi gambaran
lukisan sistematis, faktual dan aktual
mengenai fakta-fakta sifat serta
hubungan antara fenomena yang
diselidiki (mohammad Nazir, 2003
:56)
Metode sensus adalah proses
pengumpulan data seluruh populasi
untuk mengetahui besaran-besaran
populasi (dengan demikian tidak
melalui proses penaksiran) (Abdul
Hakim, 2001 ; 11).
Sensus adalah pengumpulan
informasi dari seluruh unsur dalam
suatu populasi (Sri Mulyono, 2003 ;
171).

Konvensional dan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah di Indonesia.
Kinerja Keuangan suatu perbankan
dapat dilihat dari berbagai aspek,
salah satunya adalah dengan cara
melihat tingkat ROA pada suatu
perbankan itu sendiri. Adapun
perhitungan tingkat ROA pada bank
perkreditan rakyat konvensional
tersebut diperoleh dari Laba tahun
berjalan dibagi dengan total aset
dikali dengan 100%. Laba tahun
berjalan disini merupakan rata-rata
laba sebelum pajak selama 12 bulan
terakhir. Dari perhitungan tersebut
maka diperoleh tingkat ROA seperti
yang tercantum pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Kinerja Keuangan dalam Bentuk
ROA pada BPR Konvensional
Periode 2010- 2011
N
o

Bulan dan
Tahun

1

Januari
2010
Februari
2010
Maret
2010
April
2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus
2010
Septembe
r 2010
Oktober
2010
Novembe
r 2010
Desember
2010
Januari

2
3

Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian, penulis
memperoleh data mengenai kinerja
keuangan pada Bank Perkreditan
Rakyat Konvensional dan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah di
Indonesia. Data yang diperoleh
berupa data time series selama 24
bulan, (dari bulan Januari 2010
sampai dengan Desember 2011).
Data yang diperoleh tersebut
digunakan untuk membandingkan
kinerja keuangan (tingkat ROA)
pada Bank Perkreditan Rakyat

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Laba
Rugi
Tahun
Berjala
n
(miliar
Rupiah)
112

Total
Aktiva
(miliar
Rupiah
)

RO
A
(%)

37.891

3,55

240

38.482

3,74

382

39.039

3,91

527

39.489

4,00

665
805
923
1.021

40.105
40.725
41.409
41.714

3,98
3,95
3,86
3,67

1.112

42.832

3,46

1.179

44.165

3,20

1.382

44.726

3,37

1.447

45.742

3,16

115

46.291

4,03
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2011
Februari
2011
Maret
2011
April
2011
Mei 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agutus
2011
Septembe
r 2011
Oktober
2011
Novembe
r 2011
Desember
2011

295

46.819

3,77

3

466

47.627

3,92

4

631

48.001

3,95

799
949
1.109
1.234

48.940
49.580
50.476
51.016

3,92
3,83
3,77
3,63

5
6
7
8

1.400

52.300

3,57

10

1.591

53.244

3,59

11

1.764

54.496

3,53

12

1.853

55.799

3,32

13

Sumber : www.bi.go.id Kinerja Bank
Perkreditan Rakyat
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Sama halnya dengan ROA
pada
Bank
Perkreditan
Konvensional, ROA pada Bank
Perkreditan Rakyat Syariah juga
diperoleh dari Laba Rugi tahun
berjalan dibagi dengan total aset
kemudian dikali dengan 100 %. Dari
hasil tersebut, maka diperoleh ROA
BPR Syariah seperti pada tabel 4.2.

16

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9

15

17
18
19
20
21
22
23
24

Tabel 4.2
Kinerja Keuangan dalam bentuk
ROA pada BPR Syariah
Periode 2010-2011
No

1
2

Bulan dan
tahun

Januari
2010
Februari

Laba
rugi
tahun
berjalan
(miliar
rupiah)
5

Total
aktiva
(miliar
rupiah)

ROA
(%)

2.139

3,55

9

2.180

3,48

2010
Maret
2010
April
2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Agustus
2010
September
2010
Oktober
2010
November
2010
Desember
2010
Januari
2011
Februari
2011
Maret
2011
April
2011
Mei 2011
Juni 2011
Juli 2011
Agutus
2011
September
2011
Oktober
2011
November
2011
Desember
2011

16

2.203

3,57

25

2.260

3,67

31
38
44
47

2.324
2.374
2.447
2.429

3,97
3,71
3,68
3,52

52

2.522

3,47

63

2.619

3,61

69

2.615

3,59

70

2.739

3,49

7

2.777

2,83

14

2.825

2,84

19

2.844

2,71

27

2.887

2,65

37
45
53
59

3.007
3.082
3.158
3.212

2,73
2,72
2,74
2,72

67

3.284

2,80

67

3.351

2,39

80

3.461

2,53

87

3.520

2,67

Sumber : www.bi.go.id Kegiatan
Usaha BPR dan aset syariah
Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian
yang penulis peroleh dari website
bank
Indonesia
(www.bi.go.id)
bahwa tingkat ROA yang ada pada
Bank
Perkreditan
Rakyat
Konvensional dan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah selama periode tahun
2010-2011, seperti yang ada pada
tabel 4.1 dan 4.2, terdapat hasil yang
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berbeda antara tingkat ROA pada
Bank
Perkreditan
Rakyat
Konvensional dan tingkat ROA pada
Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Hal ini disebabkan karena adanya
perbedaan jumlah laba rugi tahun
berjalan dan total aset dari masingmasing bank tersebut.
Kinerja
Keuangan
BPR
Konvensional
Dengan melihat data pada
tebel 4.1., Kinerja keuangan pada
Bank
Perkreditan
Rakyat
Konvensional Pada periode 2010
tingkat ROA terendah ada pada
bulan Desember yaitu sebesar 3,16%,
sedangkan tingkat ROA tertinggi ada
pada bulan April dengan tingkat
ROA sebesar 4,00 %. Selanjutnya
pada periode tahun 2011 tingkat
ROA terendah ada pada bulan
Desember dengan tingkat ROA
sebesar 3,32 %, sedangkan untuk
tingkat ROA tertinggi sendiri ada
pada bulan Januari yaitu sebesar 4,03
%.
Dari data pada tabel diatas dapat
disimpulkan bahwa tingkat ROA
Bank Perkreditan Rakyat pada
periode tahun 2009-2010 bersifat
fluktuatis naik-turun pada setiap
bulannya. Hal tersebut disebabkan
karena
adanya kenaikan dan
penurunan jumlah Laba Rugi tahun
berjalan dan total aset.
Kinerja Keuangan BPR Syariah
Dengan melihat data pada
tebel 4.2, untuk BPR Syariah, tingkat
ROA terendah pada BPR Syariah
periode tahun 2010 ada pada bulan
September tingkat ROA 3,47 % dan
tingkat ROA tertinggi ada pada bulan
Mei dengan total ROA sebesar
3,97%. Sedangkan pada periode

tahun 2010 tingkat ROA terendah
ada pada bulan Oktober dengan
tingkat ROA sebesar 2,39 % dan
tingkat ROA tertinggi ada pada bulan
Februari dengan tingkat ROA
sebesar 2,84%.
Dari data pada tabel 4.2 diatas
dapat disimpulkan bahwa tingkat
ROA yang ada pada Bank
Perkreditan Rakyat Syariah terus
mengalami
peningkatan
setiap
bulannya kecuali pada bulan
desember pada tahun 2010 yang
mengalami penurunan dari bulan
sebelumnya yaitu bulan November.
Akan tetapi terjadi penurunan tingkat
ROA yang sangat kontras terjadi
pada tahun berikutnya yaitu pada
tahun 2011. Pada tahun 2011 tingkat
ROA mengalmi penurunan jika
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya, yaitu pada tahun 2010.
4.2.3 Perbandingan
Kinerja
Keuangan BPR Konvensional dan
BPR Syariah
Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2
dapat terlihat ROA pada masingmasing bank tersebut, pada Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
mempunyai tingkat ROA terendah
sebesar 3,16% yang terjadi pada
bulan Desember 2010 dan tingkat
ROA tertinggi sebesar 4,03% yang
terjadi pada bulan Januari 2011.
Sedangkan untuk Bank Perkreditan
Rakyat Syariah tingkat ROA
terendah adalah sebesar 2,39% yang
terjadi pada bulan Oktober 2011 dan
tingkat ROA tertinggi terjadi pada
bulan Mei 2010 yaitu sebesar 3,97%.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah
tingkat ROA BPR konvensional dan
BPR Syariah periode 2009-2010 :

9

Tabel 4.3
ROA (%) BPR Konvensional dan
BPR Syariah
Periode 2010-2011
N
Tahun
BPR
BPR
o
dan
Konvension Syaria
bulan
al
h
3.55
1 Januari
3.55
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2010
Februari
2010
Maret
2010
April
2010
Mei
2010
Juni
2010
Juli 2010
Agustus
2010
Septemb
er 2010
Oktober
2010
Novemb
er 2010
Desembe
r 2010
Januari
2011
Februari
2011
Maret
2011
April
2011
Mei
2011
Juni
2011
Juli 2011
Agutus
2011
Septemb
er 2011
Oktober
2011

3.74

3.48

3.91

3.57

4.00

3.67

3.98

3.97

3.95

3.71

3.86
3.67

3.68
3.52

3.46

3.47

3.20

3.61

3.37

3.59

3.16

3.49

4.03

2.83

3.77

2.84

3.92

2.71

3.95

2.65

3.92

2.73

3.83

2.72

3.77
3.63

2.74
2.72

3.57

2.80

3.59

2.39

23 Novemb

3.53

2.53

er 2011
Desembe
r 2011

3.32

2.67

24

Jumlah
88,68 75,64
Rata3,70
3,15
rata
Sumber : www.bi.go.id kinerja BPR,
Kegiatan Usaha dan aset
syariah (data diolah).
Berdasarkan data ROA Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
pada tabel 4.3 diatas dapat
disimpulkan bahwa tingkat ROA
Bank
Perkreditan
Rakyat
Konvensional jumlah nominalnya
lebih besar dari Bank Perkreditan
Rakyat Syariah yaitu dengan jumlah
nominal sebesar 88,68% sedangkan
jumlah ROA pada Bank Perkreditan
Rakyat Syariah yaitu dengan jumlah
nominal sebesar 75,64%. Hal ini
disebabkan karena jumlah laba rugi
tahun berjalan pada Bank Perkreditan
Rakyat Konvensionnal lebih besar
jumlahnya daripada jumlah laba rugi
tahun berjalan pada bank perkreditan
rakyat syariah, begitu juga dengan
total aset yang dimiliki oleh Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
jumlahnya lebih besar dibandingkan
dengan jumlah total aset yang ada
pada Bank Perkreditan Rakyat
Syariah. Hal ini yang mengakibatkan
jumlah nominal ROA pada Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
lebih besar bila dibandingkan dengan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
Namun
bila
dilihat
dari
pertumbuhannya ROA pada Bank
Perkreditan Rakyat Syariah memiliki
trend yang meningkat dari bulan ke
bulannya, kecuali pada akhir tahun
2010 mengalami penurunan yaitu
pada
bulan
Desember
2010.
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Sedangkan untuk bank Perkreditan
Rakyat
Konvensional
tingkat
ROAnya bersifat fluktuatif atau
dengan
kata
lain
mengalami
kenaikan dan penurunan disetiap
bulannya.

Status Pelanggan
ROA

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

BPR Konvensional

24

3.6604

.29276

.05976

BPR Syariah

24

3.1517

.48517

.09903

Independent Sample test
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality Means

t
f
ROA Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed

df

Sig. (2Mean
Std. Error
tailed) Difference Difference

sig

26.687 .000

95% Confidence
Interval of the
Difference

.00006 .50875

.11567

Lower
.
27592

4.398 3.77886E1 .00009 .50875

.11567

.27455

4.398 46

Berdasarkan
hasil
perhitungan dengan menggunakan
software SPSS versi 16.0 for
windows (lampiran 1) dengan
menggunakan uji perbadaan rata-rata
untuk pengujian dua data sampel
tidak
berhubungan
dengan
menggunakan Independent Sample
T-Tes, dari jumlah data yang

berjumlah 24 pada masing-masing
Bank Perkreditan Rakyat, dapat
disimpulkan bahwa rata-rata kinerja
keuangan (ROA) pada Bank
Perkreditan Rakyat Konvensionanl
adalah sebesar 3,66 dengan standar
deviasi sebesar 0,293 dan untuk
standar error sebesar 0,06 sedangkan
rata-rata kinerja keuangan (ROA)
pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah adalah sebesar 3,15 dengan
standar deviasi 0,49 dan untuk

Upper
.74158
.74295

2

standar error sebesar 0,099. Selain
itu diperoleh thitung. Sebesar 4,398 jika
dibandingkan dengan nilai ttabel
sebesar
(4,398<2.013)
dengan
signifikasi > 0,05 (0,00>0,05) artinya
Ho ditolak atau Ha diterima yang
berarti bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara kinerja
keuangan (ROA) pada Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
di Indonesia periode tahun 20102011. Hal ini disebabkan karena
tingkat kinerja keuangan pada BPR
Konvensional mempunyai nilai yang
lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkat kinerja keuangan pada BPR
Syariah.
Perbedaan
tingkatan
tersebut bisa disebebkan oleh
beberapa faktor seperti faktor bagi
hasil pada BPR Syariah dan atau
suku bunga BPR Konvensional, juga
fasilitas pelayanan, dikenalnya bank
tersebut oleh masyarakat, faktor
kepercayaan dari nasabah, rasa aman,
terjangkaunya bank tersebut oleh
masyarakat, sosialisasi pemahaman
produk perbankan yang mereka
miliki (promosi). Sebagian besar
masyarakat lebih banyak memilih
bank yang berdasarkan konvensional
karena bank ini lebih dikenal dan
telah lama beroperasi, sehingga
masyarakat lebih memilih perbankan
konvensional sebagai pilihannya.
Sedangkan perbankan Syariah masih
terbilang baru dan masih muda,
sehingga hanya sebagian masyarakat
saja yang faham tentang perbankan
syariah ini. Juga tentang produkproduk bank syariah yang belum
banyak diketahui oleh masyarakat.
Di sisi lain, sosialisi produk pada
perbankan syariah ini terlihat kurang
agresif dalam meraih nasabah.
Sehingga tingkat ROA pada BPR

Konvensional lebih besar daripada
tingkat ROA pada BPR Syariah.
Hal ini sejalan dengan
penelitian
sebelumnya
yang
dilakukan oleh Yuli Ardiansyah,
mengenai
kinerja
keuangan
perbankan syariah di Indonesia dan
kontribusinya bagi pembangunan”,
bahwa perbankan syariah telah
menunjukkan kinerja keuangan yang
menggembirakan meskipun perannya
masih
perlu
untuk
terus
dikembangkan. Perbankan syariah
juga telah memberikan kontribusi
penting bagi pembangunan nasional
dengan
melaksanakan
fungsi
intermediasi keuangan dan menjaga
stabilitas keuangan nasional. Juga
penelitian yang dilakukan oleh
Wisnu Mawardi, mengenai analisis
faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja keuangan bank umum di
Indonesia, ia menyimpylkan bahwa
variabel resiko kredit, resiko pasar,
efisiensi operasi dan modal secara
bersama-sama berpengaruh terhadap
kinerja keuangan bank umum.
Namun, hal ini bertolak belakang
dengan penelitian yang dilakukan
oleh Hamdan dan Wijaya, dalam
jurnalnya
mengenai
analisis
komparatif risiko keuangan BPR
Konvensional dan BPR Syariah
menunjukkan bahwa secara umum
rasio-rasio liquiditas BPR Syariah
“F” relatif lebih baik dibanding
dengan BPR Konvensional “S”.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan, penulis
menyimpulkan :
1.a. Dalam pertumbuhannya ROA
pada Bank Perkreditan Rakyat
Konvensional mengalami naik
turun atau bersifat fluktuatif. Hal
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tersebut disebabkan karena
adanya kenaikan atau penurunan
jumlah laba tahun berjalan
disertai kenaikan atau penurunan
total asset yang ada pada Bank
Perkreditan
Rakyat
Konvensional.
b. Pertumbuhannya ROA pada
Bank
Pembiayaan
Rakyat
Syariah mengalami naik turun
atau bersifat fluktuatif. Hal ini
pun disebabkan karena adanya
kenaikan atau penurunan jumlah
laba tahun berjalan disertai
kenaikan atau penurunan total
asset yang ada pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
2.
Terdapat
perbedaan
dan
persamaan, pertumbuhan dan
penurunan ROA pada Bank
Perkreditan Rakyat Konvensional
dan Bank Pembiayaan Syariah di
Indonesia, antara tahun 2010
sampai 2011.
Saran
Dari
hasil
penelitian,
pembahasan dan simpulan yang
telah dikemuakan diatas, penulis
mencoba memberikan saran bagi
Bank BPR ataupun bagi peneliti
selanjutnya. Saran yang penulis
ajukan dalam penelitian ini,
adalah sebagai berikut :
1. Untuk BPR Konvensional
sebaiknya lebih meningkatkan
lagi kinerjanya agar dapat
meningkatkan tingkat ROAnya,
dan juga berusaha untuk tetap
menstabilkan tingkat ROAnya
sehingga tidak terjadi penurunan
ataupun
berusaha
untuk
menstabilkan tingkat ROA pada
setiap bulannya (mempertahankan
tingkat ROA pada setiap kondisi).

2. Untuk Bank Pembiayaan Syariah
sebaiknya lebih agresif dalam
memasarkan produknya agar
dapat meningkatkan laba yang
diperoleh
sehingga
dapat
meningkatkan ROAnya.
3. Untuk Peneliti selanjutnya,
disarankan
agar
melakukan
penelitian lebih baik lagi, dan juga
disarankan untuk menggunakan
indikator lain dalam mengukur
kinerja keuangan antara BPR
Konvensional dan BPR Syariah.
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