
Cahaya Aktiva Vol.03 No.2, September 2013 Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank….… 

 
Halaman 109 – 122 

ISSN : 2302 – 240X 
Online : www.cahayasurya.ac.id/jurnal 

                                                                     

 

 

 
Nisviati, Wibowo Andoko 

109 

 
STUDI KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH MANDIRI 

(PERBANKAN SYARIAH) DENGAN BANK MANDIRI  
(PERBANKAN KONVENSIONAL) 

 
Oleh 

 
Nisviati 

Politeknik Cahaya Surya Kediri, Prodi Diploma Akuntansi 
Email : via@yahoo.com  

 
Wibowo Andoko 

Universitas Pawyatan Daha Kediri, Prodi Manajemen 
Email : mas_wib_andoko@yahoo.com  

 
 

Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, dan mendapatkan bukti empiris tentang perbedaan 
kinerja keuangan antara PT. Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Bank Mandiri selama periode 2006 – 
2010. Kinerja keuangan PT. Bank Syari’ah Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas, dan efesiensi pada tahun 2006 dan 2007 tergolong sebagai bank umum yang kurang 
likuid, solvabel, kurang profitabel, dan kurang efisien. Sementara kinerja keuangan PT. Bank 
Syari’ah Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efesiensi selama 
periode 2008-2010 tergolong sebagai bank umum yang kurang likuid, tetapi cukup solvabel, 
profitabel, dan efisien. Sedangkan Kinerja Keuangan PT. Bank Mandiri ditinjau dari rasio 
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efesiensi pada tahun 2006 dan 2007 tergolong bank umum 
yang likuid, unsolvable, cukup profitable, dan kurang efisien. Sementara kinerja keuangan PT. 
Bank Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efesiensi pada tahun 
2008-2010 tergolong sebagai bank umum likuid, solvable, profitable, dan efisien. 
 
Kata kunci : Rasio Keuangan, PT. Bank Syari’ah Mandiri, PT. Bank Mandiri. 

 
 
 
 

A. Pendahuluan 
 

Ketika krisis ekonomi dan moneter 
yang berlangsung pada pertengahan tahun 
1997 memberikan dampak nyata pada 
kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai 
dengan terpuruknya sektor-sektor penggerak 
perekonomian, meningkatnya konflik-konflik 
sosial-politik, serta tingginya tingkat 
pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut 
sangat berdampak negatife terhadap kinerja 
perbankan nasional, yang semakin sulit untuk 
mendapatkan kembali kepercayaan penuh 
dari masyarakat.  

Bank syari’ah lahir sebagai salah satu 
solusi alternatif terhadap persoalan 
pertentangan antara bunga bank dengan riba. 
Bank syari’ah yang memiliki filosofi utama  

 
 
kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam 
profit dan risk diharapkan dapat 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat 
terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai 
dengan prinsip syari’ah. Bagi perbankan 
konvensional, selisih antara besarnya bunga 
yang dikenakan kepada para peminjam dana 
dengan imbalan bunga yang diberikan kepada 
nasabah penyimpan merupakan sumber 
keuntungan terbesar. Hal inilah yang menjadi 
perbedaan pokok antara perbankan syari’ah 
dengan perbankan konvensional, yakni 
adanya larangan pengambilan bunga. 
Keberadaan bank-bank syari’ah, baik yang 
beroperasi secara stand-alone maupun 
sebagai unit-unit operasional dari bank-bank 
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konvensional,salah satunya adalah Bank 
mandiri yang mengkonversikan anak 
perusahaan yaitu menjadi Bank Syariah 
Mandiri (BSM).  

Bank Syariah Mandiri (BSM) 
merupakan bank yang berdasarkan prinsip 
syariah dalam kegitaan usahanya. BSM 
merupakan salah satu bank syariah terbesar 
di Indonesia, sehingga kinerja BSM 
merupakan salah satu tolak ukur penilaian 
masyarakat akan kinerja bank syariah yang 
ada di Indonesia. Bank Mandiri sebagai bank 
konvensional yang lahir dari penggabungan 
empat bank BUMN yaitu Bank Exim, Bank 
Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara 
(BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia 
(Bapindo). Penggabungan ini dilakukan oleh 
Bank Indonesia bertujuan agar kinerja Bank 
Mandiri lebih baik dan dapat membantu 
menstabilkan perekonomian. 

Kinerja keuangan tersebut dapat 
diketahui dengan menggunakan rasio-rasio 
keuangan sehingga dapat diukur prestasi 
suatu perbankan. Alat yang biasa yang 
digunakan untuk mengetahui kinerja tersebut 
adalah dengan menggunakan analisis rasio, 
yakni rasio likuiditas dapat diketahui dengan 
menghitung quick ratio,banking ratio,dan loan 
to asset ratio. Solvabilitas bank dapat 
diketahui dengan menghitung capital 
adequacyratio (CAR), primary ratio,dan capital 
ratio. Rentabilitas dapat diketahui dengan 
menghitung return on assets (ROA),return on 
equity (ROE), dan gross profit margin (GPM)., 
dan operasi/efesiensi usaha dapat diketahui 
dengan menghitung leverage multipler 
ratio,assets utilization ratio (AUR),dan 
operating ratio. Perbedaan mendasar antara 
sistem konvensional dan syari’ah adalah 
prinsip operasionalnya berdasarkan bunga 
dan bagi hasil. Perbedaan sistem ini 
membawa konsekuensi yang berbeda pula 
dalam perolehan manfaat secara ekonomi. 
Untuk mengetahui keberhasilan PT. Bank 
Syari’ah Mandiri sebagai bank umum syari’ah 
pertama yang kegiatan usahanya menjalankan 
prinsip syari’ah, dan PT. Bank Mandiri sebagai 
bank yang kegiatan usahanya secara 
konvensional, maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan tema ini, sehingga 
berdasarkan latar belakang diatas rumusan 
masalahnya adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank 
Syariah Mandiri dilihat dari rasio 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 
efisiensi selama periode 2006 – 2010 ? 

2. Bagaimana kinerja keuangan PT. Bank 
Mandiri dilihat dari rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi 
selama periode 2006 – 2010 ? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja 
keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan 
PT. Bank Mandiri selama periode 2006 
– 2010 ? 

 
B. Tinjauan Pustaka 

 
Kinerja Keuangan 
 

Menurut Bastian (2001:329) Kinerja 
keuangan adalah gambaran Mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / 
program / kebijaksanaan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang 
tertuang dalam perumusan skema strategis 
(strategic planning) suatu organisasi. Secara 
umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja 
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh 
organisasi dalam periode tertentu. Kinerja 
merupakan faktor penting yang digunakan 
untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 
organisasi. Kinerja keuangan adalah 
gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang 
mampu diraih oleh perusahaan perbankan 
pada saat periode tertentu mulai aktivitas-
aktivitas perusahaan untuk menghasilkan 
keuntungan secara efesien dan efektif, yang 
dapat diukur perkembangannya dengan 
mengadakan analisis terhadap data- data 
keuangan yang tercermin dalam laporan 
keuangan. Menurut Fahmi (2011:239) Kinerja 
Keuangan adalah suatu analisis yang 
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 
perusahaan perbankan telah melaksanakan 
dengan menggunakan aturan – aturan 
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 
Berdasarkan uraian di atas, maka, peneliti 
memberikan sebuah kesimpulan bahwa 
performance atau kinerja merupakan suatu 
pola tindakan yang dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan yang diukur dengan 
mendasarkan pada suatu perbandingan 
dengan berbagai standar.  

Kinerja keuangan bank merupakan 
bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 
Kinerja (Performance) bank secara 
keseluruhan merupakan gambaran prestasi 
yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik 
menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 
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penghimpunan dan penyaluran dana, 
teknologi maupun sumber daya manusia yang 
biasanya diukur melalui berbagai indikator, 
misal rasio keuangan.  Oleh karena itu, maka 
diperlukan analisis atas laporan keuangan 
melalui analisis rasio keuangan dimana hasil 
perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk 
mengukur kinerja keuangan. 

Informasi kinerja perbankan terutama 
profitabilitas diperlukan untuk menilai 
perubahan potensi sumber daya ekonomi 
yang mungkin dikendalikan dimasa depan. 
Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk 
memprediksi kapasitas perbankan dalam 
menghasilkan arus kas dari sumber daya yang 
ada, disamping itu informasi tersebut juga 
berguna dalam perumusan pertimbangan 
tentang efektifitas perusahaan dalam 
memanfaatkan tambahan sumber daya. 
Kinerja keuangan berguna untuk menilai 
kondisi keuangan bank. Kondisi keuangan 
bank dapat dicerminkan dari tingkat 
likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank 
yang bersangkutan. 
 
 
Perbankan Konvensional dan Perbankan 
Syariah 
 

Menurut Kasmir ( 2007: 23) pengertian 
bank menurut Undang- Undang No. 10 tahun 
1999 tantang perubahan atas Undang-Undang 
No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak. Menurut jenisnya di Indonesia 
bank terdiri dari Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 
3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
menyebutkan bahwa bank umum adalah bank 
yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip 
syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 
konvensional dapat didefinisikan seperti pada 
pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan 

menghilangkan kalimat “dan atau 
berdasarkan prinsip syariah “, yaitu bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional yang dalam kegiatanya 
memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Menurut Rodoni dan Hamid 
(2008: 14) Bank Konvensional yaitu bank 
yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan 
dana maupun dalam rangka penyaluran 
dananya memberikan dan mengenakan 
imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan 
dalam persentasi tertentu dari dana untuk 
suatu periode tertentu. Keuntungan utama 
dari bisnis perbankan yang berdasarkan 
prinsip konvensional diperoleh dari selisih 
bunga simpanan yang diberikan kepada 
penyimpanan dengan bunga pinjaman atau 
kredit yang disalurkan.  keuntungan dari 
selisih bunga di bank dikenakan dengan 
istilah spread based. Apabila suatu anak 
mengalami kerugian dari selisih bunga, 
dimana suku bunga simpanan lebih besar dari 
suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal 
dengan nama negative spread. 

Menurut Rodoni dan Hamid (2008: 14) 
Bank syariah adalah bank yang dalam 
aktifvitasnya, baik penghimpunan dana 
maupun dalam rangka penyaluran dananya 
memberikan dan mengenakan imbalan atas 
dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi 
hasil. Bank Islam atau biasa disebut dengan 
Bank Tanpa Bunga adalah lembaga 
keuangan/perbankan yang operasional dan 
produknya dikembangkan belandaskan pada 
Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Menurut 
Kasmir (2007 : 217) Batasan – batasan bank 
syariah yang harus menjalankan kegiatannya 
berdasar pada syariat Islam, menyebabkan 
bank syariah harus menerapkan prinsip-
prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan 
dengan syariat Islam.  

Menurut Rodoni dan Hamid (2008:15) 
Bank konvensional dan bank syariah dalam 
beberapa hal memiliki persamaan, terutama 
dalam sisi teknis penerapan uang, mekanisme 
transfer, teknologi computer yang 
digunakan,persyaratan umum pembiayaan, 
dan lain sebagainya.sedangakan perbedaan 
antara bank konvensional dan bank syariah 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 
No. Perbedaan Bank Konvensional Bank Syariah 
1 Bunga Berbasis Bunga Berbasis revenue/profit loss sharing 
2 Resiko Anti risk Risk sharing 
3 Operasional Beroperasi dengan pendekatan sector 

keuangan, tidak terkait langsung 
dengan sector riil 

Beroperasi dengan pendekatan sector riil 

4 Produk Produk tunggal (kredit) Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa) 
5 Pendapatan Pendapatan yang diterima deposan 

tidak terkait dengan pendapatan yang 
diperoleh bank dari kredit 

Pendapatan yang diterima deposan terkait 
langsung dengan pendapatan yang 
diperoleh bank dari pembiayaan 

6 Negative Spread Mengenal negative spread Tidak mengenal negative spread 
7 Dasar Hukum Bank Indonesia dan pemerintah Al-Qur’an, sunnah, fatwa ulama, Bank 

Indonesia dan pemerintah 
8 Falsafah Bedasarkan atas bunga(riba) Tidak berdasarka bunga (riba), spekulasi 

(maisir) dan ketidak jelasan (gharar) 
9 Operasional Dana masyarakat (Dana Pihak 

Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan 
yang harus dibayar bunganya pada 
saat jatuh tempo 
Penyaluran dana pada sector yang 
menguntungkan aspek halaltidak 
menjadi pertimbangan agama 

dana masyarakat (Dana Pihak 
Ketiga/DPK) berupa titipan (wadi’ah) dan 
investasi (mudharabah) yang baru akan 
mendapat hasil jika “diusahakan” terlebih 
dahulu  
penyaluran dana (financing) pada usaha 
yang halal dan menguntungkan 

10 Aspek Sosial Tidak diketahui secara tegas Dinyatakan secara explicit dan tegas yang 
tertuang di dalam misi dan visi 

11 Organisasi Tidak memiliki Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) 

Harus memiliki Dewan Pengawasan 
Syariah (DPS) 

12 Uang Uang adalah komonditi selain sebagai 
alat pembayaran 

Uang bukan komomditi,tetapi 
hanyalahalat pembayaran 

Sumber : Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul,”Lembaga Keuangan Syariah,”PT. Bestari Buana Murni, 
Jakarta,2008,Hal.15-17 

 
 
Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Tabel 2 
Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 
Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan Investasi-investasi yang 
halal saja. 

1.Investasi yang halal dan haram. 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, Jual-
beli,atau sewa. 

2.Memakai perangkat bunga. 

3. Profit dan falah oriented. 3.Profit Oriented. 
4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan. 
4.Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan debitor-debitor. 

5. Penghimpunan dan penyaluran dana 
harus sesuai dengan fatwa Dewan 
Pengawasan Syariah. 

5.Tidak terdapat Dewan sejenis. 

Sumber : Syafi’I Antonio,Muhammad,”Bank Syariah dari teori ke praktik,”Gema Insani 
Press, Jakarta,2001,Hal.34 

 
Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
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Tabel 3 
Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 
Bunga Bagi Hasil 

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu 
akad dengan asumsi harus selalu 
untung. 

2. Besarnya persentase berdasarkan pada 
jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 

3. Pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 

4. Jumlah  pembayaran bunga tidak 
meningkat sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau keadaan 
ekonomi sedang “Booming”. 

5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 
dikecam) oleh semua agama, termasuk 
agama Islam. 

1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil 
dibuat pada waktu akad dengan berpedoman 
pada kemungkinan untung/rugi. 

2. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada 
jumlah keuntungan yang diperoleh. 

3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan 
proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, 
kerugian akan ditanggung bersama oleh 
kedua belah pihak. 

4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 
dengan peningkatan jumlah pendapatan.  
 
 

5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi 
hasil. 

Sumber : Syafi’I Antonio,Muhammad,”Bank Syariah dari teori ke praktik,”Gema Insani Press, 
Jakarta,2001,Hal.61 

 
 
Penggunaan Rasio dalam Analisis 
Keuangan 

 
Menurut Munawir (1993: 31) laporan 

keuangan merupakan alat yang sangat 
penting untuk memperoleh informasi 
sehubungan dengan posisis keuangan dan 
hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 
yang bersangkutan. Data keungan tersebut 
akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan apabila data tersebut 
diperbandingkan untuk dua periode atau 
lebih, dan dianalisa lebih lanjud sehingga 
dapat diperoleh data yang akan mendukung 
keputusan yang akan diambil.  Tujuan utama 
penyajian laporan keuangan bank adalah 
untuk memberikan gambaran mengenai hasil-
hasil yang telah dicapai dalam satu periode 
waktu yang telah berlalu (past performance). 
Selanjutnya laporan keuangan bank berfungsi 
pula sebagai alat pertanggungjawaban 
manajemen baik kepada pemilik maupun 
otoritas moneter serta instansi-instansi lainya 
yang berkepentingan. Oleh karena iu angka-
angka yang tercantum dalam laporan 
keuangan perusahan bank perlu diolah 
melalui metode analisis tertentu seehingga 
dapat digunakan sebagai alat pengambil 
keputusan.metode analisis yang digunakan 
adalah rasio. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan 
atau perimbangan (mathematical relation 
ship) antara suatu jumlah tertentu dengan 
jumlah yang lain, dan dengan menggunakan 
alat analisa berupa rasio ini akan dapat 
menjelaskan atau memberikan gambaran 
kepada penganalisa tenntang baik atau 
buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 
bank. Rasio dapat dihitung berdasarkan 
laporan keuangan yang telah tersedia, terdiri 
dari : (1) neraca (balance sheet) yang 
menunjukkan posisi keuangan perbankan 
pada suatu saat, (2) rugi/Laba (income 
statement) merupakan laporan operasi 
perbankan selama periode tertentu. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Utaminingsih (2011) 
dengan judul “ Analisis tingkat perbandingan 
keuntungan sistem bagi hasil tabungan 
mudharabah dengan keuntungan bunga bank 
konvensional”, menyatakan bahwa 
berdasarkan hasil analisa,tingkat keuntungan 
tabungan dengan sistem bagi hasil tahun 
2007-2010 secara umum lebih besar 
dibandingkan tingkat suku bunga bank 
konvensional. Rata-rata tingkat keuntungan 
tabungan dengan sistem bagi hasil untuk 
setiap bulannya 0.63% ini dari data bagi hasil 
dan tingkat bagi hasil tabunngan mudharabah 
di PT.BPRS Lantabur Jombang, sedangkan 
rata-rata tingkat suku bunga tabungan pada 
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konvensional setiap bulannya adalah 0,36% 
ini dari tingkat bunga tabungan bank 
konvensional. Sedangkan yang dilakukan oleh 
R.A Anita Widya Agusti (2008) dengan judul “ 
Analisa Perbandingan Laporan Keuangan dan 
Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja 
Keuangan Perusahaan Snack UD. Lucky 
Olympic Kediri”, menyatakan bahwa Kinerja 
laporan keuangan pada perusahaan snack 
UD.Lucky Olympic apabila dilihat berdasarkan 
analisa perbandingan keuangan dengan 
menggunakan alat analisa trend, maka dapat 
dikatakan baik karena pada setiap tahunnya 
selalu mengalami peningkatan sedangkan 
kinerja laporan keuangan pada perusahaan 
snack UD. Lucky Olympic apabila dilihat 
dengan menggunakan analisa rasio keungan, 
maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan 
ini kurang sehat. Karena setiap tahunnya nilai 
dari rasio keuangannya khususnya rasio 
aktivitas dan rentabilitas selalu mengalami 
penurunan,hal ini disebabkan karena adanya 
ketida efisiensian dalam penentuan biaya 
penjualan dan HPP pada tingkat 
prnjualantertentu.walaupun rasio likuiditas 
dan rasio laverage dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan yang baik, tetapi 
sebaliknya nilai dari empat rasio tersebut 
harus seimbang agar perusahaan ini bisa 
dikatakan mempunyai kinerja laporan 
keuangan yang baik dan sehat. 

 
 

C. Metode Penelitian 
 

Berdasarkan judul “ Analisis 
Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan 
Syariah dengan Perbankan Konvensional 
dengan Menggunakan Rasio Keuangan”, maka 
variable yang digunakan penulis di dalam 
membantu memahami permasalahan diatas 
adalah : (1). Analisis Kinerja Keuangan 
Perbankan Syariah, merupakan Suatu analisis 
yang menggambarkan kondisi keuangan 
perbankan syariah yang mencerminkan 
kinerja keuangan perbankan syariah tersebut 
selama beberapa periode. (2). Analisis Kinerja 
Keuangan Perbankan Konvensional, 
merupakan Suatu analisis yang 
menggambarkan kondisi keuangan perbankan 
konvensional yang mencerminkan kinerja 
keuangan perbankan konvensional tersebut 
selama beberapa periode.  Disini penulis 
mengukur kinerja perbankan selama lima 
tahun tahun terakhir, dengan menggunakan 

rasio keuangan .Rasio yang digunakan untuk 
mengukur kinerja keuangan bank ada empat 
rasio ,yaitu : 
1. Likuiditas, yaitu kemampuan perbankan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 
finansialnya yang harus segera dipenuhi 
atau kewajiban jangka pendek. Ada tiga 
rasio yang dapat digunakan untuk 
memperkirakan kemampuan perusahaan 
perbankan memenuhi kebutuhan jangka 
pendeknya, yaitu quick ratio,  banking 
ratio, loan to assets ratio. 

2. Solvabilitas, yaitu kemampuan 
perbankan dalam memenuhi kewajiban 
baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Kemampuan perusahaan 
perbankan membayar hutang jangka 
panjang dapat diukur dengan rasio 
capital adequate ratio (CAR),  Primary 
ratio (equity to qssets ratio ) capital ratio 
( equity to loan ratio). 

3. Rentabilitas, yaitu kemampuan 
perbankan dalam menghasilkan 
keuntungan atau laba. Rasio yang umum 
digunakan untuk menganalisis 
rentabilitas perusahaan perbangkan 
adalah return on Asset (ROA), return on 
equity (ROE), gross profit margin (GPM). 

4. Efesiensi, yaitu kemampuan perbankan 
dalam mengukur ke efesienan suatu bank 
dalam menggunakan aktivanya. Rasio 
efesiensi usaha dalam perusahaan 
perbankan dapat diukur dengan 
menggunakan tiga rasio, yaitu Leverage 
Multipler Ratio, Asset Utillizatio Ratio 
(AUR) , Operating Ratio. 

 
Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil objek dari PT. Bank Syariah 
Mandiri yang berada di Wisma Mandiri 1 
Jl.M.H Thamrin no 5 webside : 
www.syariahmandiri.co.id dan PT. Bank 
Mandiri yang berada di Plaza Mandiri Jl. Gatot 
Subroto KAV. 36-38, Jakarta 12190 (021) 
5245006, 5245858, 5245849 webside : 
www.bankmandiri.co.id. 

Desain penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi deskriptif, 
yaitu penelitian terhadap fenomena atau 
populasi tertentu yang diproses peneliti dari 
subyek berupa individu, organisasional 
industry atau prespektif yang lain. Studi ini  
dimaksudkan untuk menjelaskan 
karaktaristik fenomena atau masalah yang 
ada. Menurut tingkat eksplanasinya,penelitian 

http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.bankmandiri.co.id/


Cahaya Aktiva Vol.03 No.2, September 2013 Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank….… 

 
Halaman 109 – 122 

ISSN : 2302 – 240X 
Online : www.cahayasurya.ac.id/jurnal 

                                                                     

 

 

 
Nisviati, Wibowo Andoko 

115 

ini tergolong penelitian komparatif, yaitu 
suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan.penelitian ini mengacu pada 
data  berupa angka-angka sehingga 
dikategorikan dalam penelitian yang bersifat 
kuantitatif. 

 
Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh orang yang melakukan 
penelitian dari sumber-sumber yang telah 
ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa  Laporan Keuangan  PT. Bank Syariah 
Mandiri dan PT. Bank Mandiri yang 
dipublikasikan dari tahun 2006 – 2010 yang 
didapat dari internet. Laporan keuangan bank 
yang digunakan adalah Neraca Dan Laporan 
Laba-rugi.  

Metode  analisis data yang digunakan 
dalam penelitien ini adalah analisis rasio 
keuangan (financial ratio analysis). Analisis 
rasio keuangan berkaitan dengan penilaian 
kinerja perusahaan/bank.analisis ini 
didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif 
yaitu data berupa angka-angka yang terdapat 
pada laporan keuangan perusahaan. Analisis 
rasio keuangan yang  digunakan adalah 
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 
efesiensi. 

Langkah-langkah analisis yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : (1). Menghitung dan menganalisis 
laporan keuangan perusahaan-perusahaan 
perbankan dengan menggunakan alat rasio 
keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 

dan efesiensi. (2). Menggunakan analisis 
internal dengan cara membandingkan rasio-
rasio keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan 
PT. Bank Mandiri dari tahun ketahun secara 
keseluruhan ( time series ). Analisis ini 
dimaksudkan untuk mengetahui kinerja 
keuangan pada masing-masing bank dari 
tahun ketahun berikutnya sehingga dapat 
diketahui tendensi perubahan (fluktuasi) atau 
pertumbuhannya. (3). Melakukan analisis 
eksternal dengan cara membandingkan rasio 
keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan  
PT. Bank Mandiri pada periode yang sama. 
Rasio keuangan pada masing-masing bank 
digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai 
kinerja keuangan kedua bank tersebut. 

 
 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis perbandingan kinerja 
keuangan ini dimaksudkan untuk 
membandingkan kinerja keuangan Bank 
Syari’ah Mandiri dan Bank Mandiri secara 
eksternal. Analisis perbandingan kinerja 
keuangan ini bertujuan untuk mengetahui 
bank mana yang memiliki kinerja keuangan 
lebih baik antara Bank Syari’ah Mandiri dan 
Bank Mandiri. Perbandingan kinerja keuangan 
pada kedua bank tersebut ditinjau dari rasio-
rasio keuangannya yang mencakup likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas dan efisiensi. 

Perbandingan rasio-rasio likuiditas 
Bank Syari’ah mandiri dan Bank Mandiri  
selama periode 2006-2010 dapat ditunjukkan 
pada tabel berikut : 

 
Tabel 4 

Perbandingan Rasio Likuiditas Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri  
 

No. Rasio 
Periode 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 Quick Ratio 

- BSM 
- Mandiri 

 
46,7% 
12,2% 

 
31,6% 
14,0% 

 
35,1% 
9,8% 

 
42,3% 
9,8% 

 
39,5% 
11,6% 

2 Banking Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
6,9% 

48,3% 

 
9,7% 

49,6% 

 
7,8% 
1,0% 

 
11,0% 
1,9% 

 
14,8% 
1,6% 

3 Loan to Assets Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
2,5% 

38,6% 

 
4,1% 

39,3% 

 
3,6% 
0,8% 

 
4,8% 
1,6% 

 
6,9% 
1,3% 
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Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa rasio-rasio likuiditas 

pada Bank  Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank 
Syari’ah Mandiri. Hal ini ditunjukkan baik pada nilai banking ratio, maupun loan to assets ratio. 
Selama periode 2006-2010 nilai banking ratio, dan loan to assets ratio Bank Mandiri lebih 
rendah dibandingkan Bank Syari’ah Mandiri. Hal ini mencerminkan bahwa bank tersebut 
mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Banking ratio yang semakin rendah 
menandakan bahwa bank ini mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk membayar 
kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan menggunakan 
depositonya. Sementara itu nilai loan to assets ratio yang semakin rendah menunjukkan bahwa 
kemampuan bank ini untuk memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan usaha dari nasabah 
tinggi. Oleh sebab itu Bank Mandiri tergolong lebih liquid sehingga lebih mampu memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya dibandingkan Bank Syariah Mandiri. 

Perbandingan rasio-rasio solvabilitas Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Mandiri selama 
periode 2006-2010 dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

 
Tabel 5 

Perbandingan Rasio Solvabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri  
 

No. Rasio 
Periode 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 CAR 

- BSM 
- Mandiri 

 
61,7% 
15,1% 

 
42,2% 
13,6% 

 
44,0% 
78,1% 

 
37,9% 

103,7% 

 
32,2% 
92,2% 

2 Primary Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
7,3% 
9,8% 

 
6,3% 
9,2% 

 
7,1% 
8,5% 

 
7,3% 
8,9% 

 
6,2% 
9,2% 

3 Capital Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
288,8% 
25,5% 

 
155,3% 
23,3% 

 
197,4% 

1075,7% 

 
152,2% 
564,7% 

 
90,4% 

685,9% 
 
 

Berdasarkan pada tabel 5 diatas maka dapat diketahui bahwa rasio-rasio solvabilitas 
pada Bank  Mandiri terlihat lebih baik dibandingkan dengan Bank Syari’ah Mandiri. Hal ini 
ditunjukkan dengan lebih tingginya nilai CAR, dan capital ratio selama periode 2006-2010 
dibandingkan dengan Bank Syari’ah Mandiri. Hal tersebut menandakan bahwa kemampuan 
Bank Mandiri dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya lebih baik bila dibandingkan 
dengan Bank Syari’ah Mandiri sehingga tergolong bank yang cukup solvabel. 

Perbandingan rasio-rasio rentabilitas Bank Syari’ah Mandiri (BSM) dan Bank Mandiri 
selama periode 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 6 berikut : 

 
Tabel 6 

Perbandingan Rasio Rentabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri 
 

No. Rasio 
Periode 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 ROA 

- BSM 
- Mandiri 

 
1,4% 
1,3% 

 
1,9% 
2,0% 

 
2,6% 
2,1% 

 
3,3% 
3,1% 

 
3,5% 
4,2% 

2 ROE 
- BSM 
- Mandiri 

 
18,9% 
13,4% 

 
30,3% 
21,5% 

 
36,6% 
24,6% 

 
45,8% 
34,6% 

 
57,0% 
45,1% 

3 GPM 
- BSM 
- Mandiri 

 
51,5% 
76,1% 

 
48,2% 
69,7% 

 
25,1% 
72,2% 

 
32,0% 
73,7% 

 
31,7% 
72,2% 
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Berdasarkan pada tabel 6 diatas 
terlihat bahwa rasio-rasio rentabilitas pada 
Bank Mandiri lebih tinggi dibandingkan pada 
Bank Syari’ah Mandiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan Bank  Mandiri lebih 
baik karena kemampuan menghasilkan 
labanya lebih tinggi dibandingkan dengan 
Bank Syari’ah Mandiri. Bank Mandiri terlihat 
lebih tinggi sehingga tergolong sebagai bank 
yang cukup profitabel dibandingkan Bank 
Syari’ah Mandiri. Sedangkan ROE Bank 
Syari’ah Mandiri lebih baik dibandingkan 
Bank Mandiri terlihat bahwa tingkat 
rentabilitas Bank Syari’ah Mandiri lebih tinggi 
dibandingkan Bank Mandiri sehingga kinerja 
keuangan Bank Syari’ah Mandiri lebih baik 
daripada Bank  Mandiri. 

Perbandingan rasio-rasio efisiensi 
Bank Syari’ah Mandiri (BSM) dan Bank 
Mandiri selama periode 2006-2010 dapat 
dilihat pada tabel 7. Berdasarkan pada tabel 7 
dapat diketahui bahwa Bank Syari’ah Mandiri 
dan Bank Mandiri tingkat efisiensi kedua bank 
tersebut sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 
rasio-rasio efisiensi yang mencakup leverage 
multipler ratio (LMR), dan asset utillization 
ratio (AUR) yang mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Selain itu penurunan 
operating ratio pada setiap periode tersebut 
menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam 
menekan biaya operasional dan non 
operasional untuk memperoleh laba lebih 
baik dari tahun sebelumnya. Meskipun 
demikian terlihat bahwa kinerja keuangan 
Bank Syari’ah Mandiri lebih baik 
dibandingkan Bank Mandiri. Hal ini 

ditunjukkan dengan lebih tingginya nilai LMR 
dan AUR bila dibandingkan dengan Bank 
Mandiri sehingga kemampuan Bank Syari’ah 
Mandiri dalam  mengelola dan memanfaatkan 
asetnya pada tahun tersebut lebih baik 
dibandingkan Bank Mandiri. 

Berdasarkan pada tabel 8 berikut, 
terlihat bahwa kinerja keuangan Bank 
Syari’ah Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas 
selama periode 2006-2010 tergolong masih 
kurang baik sehingga tergolong bank yang 
kurang liquid. Hal ini terlihat pada nilai quick 
ratio yang masih tergolong rendah yakni 
46,7%, 31,6%, 35,1%, 42,3% dan 39,5% pada 
tahun 2010. Sementara banking ratio terus 
mengalami peningkatan menjadi 6,9 %, 
9,7%,7,8%,11,0%, dan 14,8 % pada tahun 
2010. Nilai loan to assets ratio juga meningkat, 
yakni 4,8 % pada tahun 2009, dan 6,9 % pada 
tahun 2010. Sedangkan kinerja keuangan 
Bank Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas 
selama periode 2006-2010 cukup baik 
sehingga tergolong bank liquid. Meskipun 
quick ratiomasih tergolong  rendah, yaitu 
sebesar 12,2%, 14,0%,9,8%,9,8% dan 11,6 % 
pada tahun 2010 akan tetapi penurunan dan 
rendahnya banking ratio serta loan to assets 
ratio mencerminkan bahwa tingkat likuiditas 
bank konvensional ini cukup baik. Hal ini 
terlihat pada nilai banking ratio yang 
mengalami penurunan yakni sebesar 48,3%, 
49,6 %,1,0%,1,9% dan 1,6% pada tahun 2010. 
Selain itu loan to assets ratio juga tergolong 
rendah yakni sebesar 1,6% pada tahun 2009, 
dan 1,3% pada tahun 2010. 

 
Tabel 7 

Perbandingan Rasio Efesiensi Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri  
 

No. Rasio 
Periode 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 Leverage Multipler Ratio 

- BSM 
- Mandiri 

 
 

1370,4% 
1015,6% 

 
 

1588,1% 
1091,1% 

 
 

1412,2% 
1174,7% 

 
 

1376,9% 
1124,0% 

 
 

1607,5% 
1082,7% 

2 AUR 
- BSM 
- Mandiri 

 
16,3% 
10,9% 

 
16,2% 
8,7% 

 
11,9% 
9,1% 

 
10,9% 
9,6% 

 
10,3% 
9,8% 

3 Operating Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
93,9% 
93,4% 

 
91,9% 
86,6% 

 
140,3% 
84,9% 

 
133,2% 
80,5% 

 
125,2% 
78,9% 
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Tabel 8 
Rekapitulasi Perbandingan Rasio Keuangan  

 

No. Rasio 
Periode 

2006 2007 2008 2009 2010 
1 Likuiditas 

a. Quick Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

b. Banking Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

c. Loan to Assets Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
 

46,7% 
12,2% 

 
6,9% 

48,3% 
 

2,5% 
38,6% 

 
 

31,6% 
14,0% 

 
9,7% 

49,6% 
 

4,1% 
39,3% 

 
 

35,1% 
9,8% 

 
7,8% 
1,0% 

 
3,6% 
0,8% 

 
 

42,3% 
9,8% 

 
11,0% 
1,9% 

 
4,8% 
1,6% 

 
 

39,5% 
11,6% 

 
14,8% 
1,6% 

 
6,9% 
1,3% 

2 Solvabilitas 
a. CAR 

- BSM 
- Mandiri 

b. Primary Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

c. Capital Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
 

61,7% 
15,1% 

 
7,3% 
9,8% 

 
288,8% 
25,5% 

 
 

42,2% 
13,6% 

 
6,3% 
9,2% 

 
155,3% 
23,3% 

 
 

44,0% 
78,1% 

 
7,1% 
8,5% 

 
197,4% 

1075,7% 

 
 

37,9% 
103,7% 

 
7,3% 
8,9% 

 
152,2% 
564,7% 

 
 

32,2% 
92,2% 

 
6,2% 
9,2% 

 
90,4% 

685,9% 
3 Rentabilitas 

a. ROA 
- BSM 
- Mandiri 

b. ROE 
- BSM 
- Mandiri 

c. GPM 
- BSM 
- Mandiri 

 
 

1,4% 
1,3% 

 
18,9% 
13,4% 

 
51,5% 
76,1% 

 
 

1,9% 
2,0% 

 
30,3% 
21,5% 

 
48,2% 
69,7% 

 
 

2,6% 
2,1% 

 
36,6% 
24,6% 

 
25,1% 
72,2% 

 
 

3,3% 
3,1% 

 
45,8% 
34,6% 

 
32,0% 
73,7% 

 
 

3,5% 
4,2% 

 
57,0% 
45,1% 

 
31,7% 
72,2% 

4 Efisiensi 
a. Leverage Multipler 
    Ratio 

- BSM 
- Mandiri 

b. AUR 
- BSM 
- Mandiri 

c. Operating Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
 
 

1370,4% 
1015,6% 

 
16,3% 
10,9% 

 
93,9% 
93,4% 

 
 
 

1588,1% 
1091,1% 

 
16,2% 
8,7% 

 
91,9% 
86,6% 

 
 
 

1412,2% 
1174,7% 

 
11,9% 
9,1% 

 
140,3% 
84,9% 

 
 
 

1376,9% 
1124,0% 

 
10,9% 
9,6% 

 
133,2% 
80,5% 

 
 
 

1607,5% 
1082,7% 

 
10,3% 
9,8% 

 
125,2% 
78,9% 

 
Kinerja keuangan Bank Syari’ah 

Mandiri ditinjau dari rasio solvabilitas selama 
periode 2006-2007 terlihat cukup baik. Hal ini 
terlihat pada nilai CAR yang cukup tinggi pada 
bank ini yaitu sebesar 61,7%, 42,2 
%,44.0%,37,9% dan 32,2% pada tahun 2010. 
Selain itu capital ratio juga tergolong tinggi 
yakni sebesar 288,8 %,155,3%, 
197,4%,152,2% dan 90,4% pada tahun 2010. 
Sedangkan kinerja keuangan Bank Mandiri 

ditinjau dari rasio solvabilitas tergolong 
cukup baik sehingga termasuk bank yang 
solvabel. Hal ini terlihat pada nilai rasio-rasio 
solvabilitasnya yang tinggi. Nilai CAR pada 
bank ini sebesar 15,1%, 13,6%,78,1%,103,7% 
dan 92,2% pada tahun 2010. Sementara 
capital ratio juga menunjukkan angka sebesar 
25,5%, 23,3 %,1075,7%,564,7% dan 685,9% 
pada tahun 2010. 
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Kinerja keuangan Bank Syari’ah 
Mandiri ditinjau dari rasio rentabilitas pada 
tahun 2006-2010 terlihat belum cukup baik 
sehingga termasuk bank yang kurang 
profitabel. Bank syari’ah ini cukup mampu 
menghasilkan laba baik dari pemanfaatan 
aset, modal, maupun operasional usahanya. 
Hal ini terlihat pada nilai ROA sebesar 1,4 %, 
1,9%, 2,6%,3,3% dan 3,5% pada tahun 2010. 
sementara nilai ROE sebesar 18,9%, 
30,3%,36,6%,45,8% dan 57,0% pada tahun 
2010. Selain itu nilai GPM sebesar 32,0% pada 
tahun 2009, dan 31,7% pada tahun 2010. 
Sedangkan kinerja keuangan Bank Mandiri 
ditinjau dari rasio rentabilitas selama periode 
2006-2010 tergolong cukup baik sehingga 
termasuk bank yang profitabel. Hal ini terlihat 
pada nilai ROA yang menunjukkan angka 
sebesar 1,3 %, 2,0%, 2,1%,3,1% dan 4,2%. 
Nilai ROE juga menunjukkan angka sebesar 
13,4%, 21,5%,24,6%,34,6% dan 45,1%. 
Sementara nilai GPM juga menunjukkan angka 
sebesar 76,1%,69,7%,72,2%,73,7% dan 
72,2% pada tahun 2010. 

Kinerja keuangan Bank Syari’ah 
Mandiri dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 
2006-2010 terlihat cukup baik. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh nilai LMR sebesar 
1370,4,1588,1%,1412,2%,1376,9% dan 
1607,5%pada tahun 2010. Sementara nilai 
AUR sebesar 16,3 %, 16,2%, 11,9%, 10,9%dan 
10,3 % pada tahun 2010. Selain itu nilai 
operating ratio menjadi 93,9%,91,9%, 
140,3%,133,2% dan 125,2% pada tahun 2010. 
Sedangkan kinerja keuangan Bank Mandiri 
ditinjau dari rasio efisiensi selama tahun 
2006-2010 juga tergolong masih cukup baik. 
Hal ini tercermin nilai AUR tergolong rendah, 
yakni 10,9%, 8,7%, 9,1%, 9,6% dan 9,8% pada 
tahun 2010, akan  tetapi peningkatan pada 
nilai AUR dan rendahnya menurunkan nilai 
operating ratio mencerminkan bahwa tingkat 
efisiensi pada tahun tersebut cukup baik. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai LMR yang 
tergolong tinggi, yakni sebesar 1015,6%, 
1091,1%, 1174,7%, 1124,0% dan 1082,7%. 
Selain itu, operating ratio juga mengalami 
penurunan sebesar 93,4%, 86,6%, 84,9%, 
80,5% dan 78,9% pada tahun 2010. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat pula 
diketahui tingkat kesehatan kedua bank 
tersebut. Tingkat kesehatan Bank Syari’ah 
Mandiri dan Bank Mandiri dapat dilihat dari 
rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 
dan efisiensi yang dibandingkan dengan nilai 

standar tingkat kesehatan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. 

Indormasi dari tabel 9, dapat dilihat 
dari quick ratio, Bank Syari’ah Mandiri pada 
tahun 2006-2010 tergolong cukup sehat bila 
dibandingkan Bank Mandiri. Hal ini 
ditunjukkan dengan quick ratio yang lebih 
tinggi dari ketentuan Bank Indonesia yaitu 
berkisar antara 15 % − 20 %. Semakin besar 
quick ratio maka semakin tinggi pula tingkat 
likuiditas bank tersebut karena bank dapat 
menjamin pengembalian dana pihak 
ketiganya. Dilihat dari banking ratio, Bank 
Mandiri dan Bank Syari’ah Mandiri terlihat 
sehat karena nilai banking ratio yang dimiliki 
kedua bank tersebut belum melewati dari 
standar yang ditetapkan yaitu 75% − 85% dan 
85% − 100%. Nilai banking ratio yang lebih 
besar dari standar BI menunjukkan bahwa 
bank tersebut membutuhkan jumlah dana 
yang lebih besar untuk membiayai kredit yang 
diberikannya sehingga tingkat likuiditas bank 
tersebut tergolong rendah. 

Tingkat kesehatan bank juga dapat 
dilihat dari rasio-rasio solvabilitas. Dilihat 
dari CAR, Bank Syari’ah Mandiri dan tergolong 
lebih sehat dibandingkan Bank Mandiri 
selama periode 2006-2010 karena nilai 
CARnya lebih dari standar yang ditetapkan 
Bank Indonesia yaitu sebesar 8 %. Semakin 
tinggi nilai CAR maka tingkat solvabilitas bank 
tersebut semakin baik. Hal ini mencerminkan 
bahwa permodalannya semakin baik karena 
dapat digunakan untuk menjamin pemberian 
kredit atau pembiayaan. Dilihat dari primary 
ratio, Bank Mandiri lebih sehat dibandingkan 
dengan Bank Syari’ah Mandiri karena nilai 
rasio ini lebih besar dari standar yang 
ditetapkan yaitu antara 3 % − 6 %. Nilai 
primary ratio yang tinggi menunjukkan bahwa 
bank tersebut cukup mampu menutup setiap 
penurunan total aset yang dimilikinya dengan 
modal yang tersedia sehingga tingkat 
solvabilitasnya tergolong cukup baik. 
Sementara dilihat dari capital ratio, Bank 
Syari’ah Mandiri lebih sehat dibandingkan 
Bank Mandiri karena rasionya lebih tinggi 
dari standar yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia yaitu 10 % − 20 %. Semakin tinggi 
capital ratio maka tingkat solvabilitas bank 
tersebut semakin baik. Hal ini menunjukkan 
bahwa permodalan bank tersebut cukup baik 
sehingga dapat menutup kredit atau 
pembiayaan usaha yang diberikan oleh bank. 
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Bank Syari’ah Mandiri dan Bank 
Mandiri dilihat dari rasio rentabilitasnya pada 
tahun 2006-2010 tergolong sehat karena nilai 
ROA lebih tinggi dari standar yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia. Bank Mandiri dilihat dari 
ROA tergolong cukup sehat dibandingkan 
Bank Syari’ah Mandiri. Hal ini ditunjukkan 
dengan ROA yang melebihi standar Bank 

Indonesia. Standar ROA yang ditetapkan Bank 
Indonesia berkisar antara 0,5 % − 1,25 %. 
Sementara dilihat dari ROE, kedua bank ini 
pada tahun 2006-2010 tergolong cukup sehat 
karena nilai rasionya lebih tinggi dari standar 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 
berkisar antara 5 % − 12 %.  

 
Tabel 9 

Perbandingan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank 
Mandiri Periode 2006 – 2010 dengan Nilai Standar Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 

 
No

. 
Rasio 

Nilai Standar  
Bank Indonesia 

Periode 
2006 2007 2008 2009 2010 

1. Likuiditas 
a. Quick Ratio 

- BSM 
- Mandiri 

b. Banking Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

c. Loan to Assets Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
 
 

15% - 20% 
 
 

75% - 85% 
 
 

85% - 100% 

 
 

46,7% 
12,2% 
6,9% 

48,3% 
 

2,5% 
38,6% 

 
 

31,6% 
14,0% 
9,7% 

49,6% 
 

4,1% 
39,3% 

 
 

35,1% 
9,8% 
7,8% 
1,0% 

 
3,6% 
0,8% 

 
 

42,3% 
9,8% 

11,0% 
1,9% 

 
4,8% 
1,6% 

 
 

39,5% 
11,6% 
14,8% 
1,6% 

 
6,9% 
1,3% 

2. Solvabilitas 
a. CAR 

- BSM 
- Mandiri 

b. Primary Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

c. Capital Ratio 
- BSM 

 
 
 

8% 
 
 

3% - 6% 
 

10% - 20% 

 
61,7% 
15,1% 

 
7,3% 
9,8% 

 
288,8% 
25,5% 

 
42,2% 
13,6% 

 
6,3% 
9,2% 

 
155,3% 
23,3% 

 
44,0% 
78,1% 

 
7,1% 
8,5% 

 
197,4% 

1075,7% 

 
37,9% 

103,7% 
 

7,3% 
8,9% 

 
152,2% 
564,7% 

 
32,2% 
92,2% 

 
6,2% 
9,2% 

 
90,4% 

685,9% 
3. Rentabilitas 

a. ROA 
- BSM 
- Mandiri 

b. ROE 
- BSM 
- Mandiri 

c. GPM 
- BSM 
- Mandiri 

 
 
 

0,5% - 1,25% 
 
 

5% -12% 

 
1,4% 
1,3% 

 
18,9% 
13,4% 

 
51,5% 
76,1% 

 
1,9% 
2,0% 

 
30,3% 
21,5% 

 
48,2% 
69,7% 

 
2,6% 
2,1% 

 
36,6% 
24,6% 

 
25,1% 
72,2% 

 
3,3% 
3,1% 

 
45,8% 
34,6% 

 
32,0% 
73,7% 

 
3,5% 
4,2% 

 
57,0% 
45,1% 

 
31,7% 
72,2% 

4. Efisiensi 
a. Leverage Multipler  Ratio 

- BSM 
- Mandiri 

b. AUR 
- BSM 
- Mandiri 

c. Operating Ratio 
- BSM 
- Mandiri 

 
 
 

 
 

94% - 96% 

 
 

1370,4% 
1015,6% 

 
16,3% 
10,9% 

 
93,9% 
93,4% 

 
 

1588,1% 
1091,1% 

 
16,2% 
8,7% 

 
91,9% 
86,6% 

 
 

1412,2% 
1174,7% 

 
11,9% 
9,1% 

 
140,3% 
84,9% 

 
 

1376,9% 
1124,0% 

 
10,9% 
9,6% 

 
133,2% 
80,5% 

 
 

1607,5% 
1082,7% 

 
10,3% 
9,8% 

 
125,2% 
78,9% 

Sumber : BI, http ://www.bi.go.id. dan  hasil perhitungan  
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Selain dari rasio likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas tingkat kesehatan 
bank juga dapat dilihat dari rasio efisiensi. 
Berdasarkan nilai operating rationya, pada 
tahun2006-2010, Bank Mandiri tergolong 
sehat dibandingkan Bank Syari’ah Mandiri 
karena rasionya lebih kecil dari standar yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara 
pada tahun 2006 dan 2007, kedua bank ini 
tergolong cukup sehat. Meskipun demikian, 
Bank Mandiri lebih sehat karena nilai 
operating rationya lebih kecil dibanding 
dengan Bank Syari’ah Mandiri. Semakin tinggi 
nilai operating ratio maka tingkat efisiensi 
yang dimiliki bank tersebut semakin rendah. 
Hal terjadi karena biaya operasi dan biaya non 
operasional yang dikeluarkan oleh bank 
tersebut lebih besar dari pendapatan yang 
diterima.     
 
 

E. Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan data dapat ditarik beberapa 
kesimpulan antara lain : (1). Kinerja keuangan 
PT. Bank Syari’ah Mandiri ditinjau dari rasio 
likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan 
efisiensi pada tahun 2006 dan 2007 tergolong 
sebagai bank umum Syari’ah yang kurang 
likuid, solvabel, kurang profitabel, dan kurang 
efisien. Sementara kinerja keuangan PT. Bank 
Syari’ah Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi selama 
periode 2008-2010 tergolong sebagai bank 
umum Syari’ah yang kurang likuid, tetapi 
cukup solvabel, profitabel, dan efisien. (2). 
Kinerja keuangan PT. Bank Mandiri ditinjau 
dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 
dan efisiensi pada tahun 2006 dan 2007 
tergolong sebagai bank umum yang likuid, 
unsolvable, cukup profitabel dan cukup 
efisien. Sementara kinerja keuangan PT. Bank 
Mandiri ditinjau dari rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi pada 
tahun 2008-2010 tergolong sebagai bank 
umum likuid, solvable, profitable dan efisien. 
(3). Perbandingan kinerja keuangan secara 
eksternal antara PT. Bank Syari’ah Mandiri 
dan PT. Bank Mandiri sebagai berikut : 

menurut rasio likuiditasnya 
memperlihatkan bahwa PT. Bank Mandiri 
selama periode 2006- 2010 memiliki 

kinerja keuangan yang lebih baik 
dibandingkan PT. Bank Syari’ah Mandiri; 
menurut rasio solvabilitasnya 
memperlihatkan bahwa PT. Bank Mandiri 
selama periode 2006-2010 memiliki 
kinerja keuangan yang lebih 
dibandingkan PT. Bank Syari’ah Mandiri; 
menurut rasio rentabilitasnya 
memperlihatkan bahwa kedua bank 
tersebut pada tahun 2006-2010 cukup 
profitabel; menurut rasio efisiensinya 
selama periode 2006-2010 PT. Bank 
Mandiri dilihat dari rasio efesiensinya 
memiliki kinerja keungan yang lebih baik 
dibandingkan PT. Bank Syari’ah Mandiri. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 
diajukan beberapa saran sebagai berikut : 
1. PT. Bank Syari’ah Mandiri perlu 

meningkatkan aset likuidnya baik dalam 
bentuk kas, giro, surat berharga, maupun 
penempatan pada bank lain sesuai 
dengan peningkatan total deposito yang 
diterima dari pemilik dana agar dapat 
mencapai keseimbangan posisi likuiditas 
sehingga mampu memenuhi kewajiban 
kepada para pemilik dana baik pada saat 
penarikan tunai maupun jatuh tempo 
pengembalian.  

2. PT. Bank Mandiri perlu membenahi 
sistem permodalannya dengan 
melakukan peningkatan modal untuk 
setiap peningkatan asset sehingga modal 
yang tersedia dalam perusahaan dapat 
digunakan untuk menjamin pemenuhan 
kewajiban dalam jangka panjang. 

3. PT. Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Bank 
Mandiri perlu meningkatkan 
rentabilitasnya baik dalam bentuk return 
on assets (ROA), return on equity (ROE) 
maupun gross profit margin (GPM) 
karena baik atau tidaknya bank dalam 
memperoleh laba mempengaruhi jumlah 
investor yang akan menanamkan 
modalnya. 

4. PT. Bank Syari’ah Mandiri dan PT. Bank 
Mandiri perlu meningkatkan 
kemampuannya dalam mengelola aset 
dan meminimalkan biaya operasional 
dan non operasional sehingga aktivitas 
atau operasionalisasi usaha perbankan 
yang dijalankan dapat mencapai efisien. 
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