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PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERBANKAN 

SYARIAH DI ASEAN 

(Studi Komparatif: Indonesia, Filipina, Brunei Darusalam) 

Islamic banking or syariah banking is also called a familiar name for everyone, now began to 
grow and develop so quickly in the ASEAN region in the last decade. It all happened can not be 
separated from a variety of factors; economic, political, cultural and geographical and social 
authorities in their respective ASEAN countries. 

This study will compare the financial performance in their respective ASEAN countries, 
between countries; Indonesia, Brunei Darussalam and Philipine using different statistical methods 
Kruskal-Wallis test and Man-Whitney U-series data of financial statements beginning in 2009-2013 
was taken from the central bank, stock exchange and the respective websites of the Islamic banks. 

Hypothesis test includes capital adequacy ratio (CAR), the non-performing financing ratio to 
(NPF), employee expenses to total assets (EEA), financing to deposit ratio (FDR), return on assets 
(ROA), return on equity (ROE ) and assets growth rate (AGR). 

The results are significant differences in; CAR, EEA, FDR and AGR between Islamic banking 
in Indonesia with Brunei Darussalam then there is a significant difference on; NPF, EEA, FDR, ROA 
and ROE and AGR between the Indonesian Islamic banking and Philipine. 

The average ratio of financial performance of Islamic banking in Indonesia is better; FDR, 
ROE and AGR compared with Brunei Darussalam and Philipine. 

Contribution of this research for the benefit of the public, researchers, management and 
Islamic banking regulator (Bank Indonesia) in order to stimulate growth and developing the Islamic 
banking. 

Keywords: Financial performance, ASEAN, Kruskal-Wallis and Man Whitney U. 

PENDAHULUAN 

Peringkat perbankan syariah Indonesia menurut Maris Strategis & The Banker (2010) urutan 

bank syariah dengan asset syariah tahun 2009-2010, peringkat pertama Iran, Malaysia di peringkat ke 

tiga, sementara Indonesia peringkat ke 13. Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, 

terutama perbankan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 

2011 diyakini telah melebihi US$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan (Dr. 

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia). 

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan perkapita negara Indonesia 

berada pada posisi puncak di kawasan ASEAN , ini semua disebabkan juga karena factor demografi 

penduduk Indonesia yang cukup besar jumlahnya. Minat masyarakat untuk menabung di perbankan 
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syariah di Indonesia mengalami peningkatan cukup baik, bahkan banyak perbankan umum juga 

membuka unit-unit syariah yang menambah kompetisi dalam pengenalan akan perbankan syariah. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat lebih mendalam tentang perbandingan 

kinerja perbankan syariah tersebut khususnya di ASEAN, untuk Indonesia diwakili oleh Bank 

Muamalat Tbk., Brunei Darussalam (Bank Islam Brunei Darussalam) dan Al-Amanah Islamic 

Investment Bank of The Philipines. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini tidak lepas dari kinerja keuangan perbankan syariah 

tersebut. Cornett et al (2002) telah menggunakan enam indikator untuk menilai kinerja perbankan di 

Amerika Serikat, keenam indikator tersebut adalah: profitability, capital risk, assets quality, operating 

efficiensy, liquidity risk dan growth.. Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator tersebut 

diatas. 

Tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: untuk menguji apakah terdapat 

"perbedaan siginifikan" kineqa keuangan syariah Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Brunei 

Darussalam (Bank Islam Brunei Darussalam) dan Al-Amanah Islamic Investment Bank of The 

Philipines dengan menggunakan analisis rasio: profitability, capital risk, assets quality, operating 

efficiensy, liquidity risk dan growth. 

Kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan apakah rasio kinerja keuangan yang 

terjadi pada bank syairahBank Muamalat Indonesia Tbk "lebih baik" bila di bandingkan dengan 

Brunei Darussalam (Bank Islam Brunei Darussalam) dan Al-Amanah Islamic Investment Bank of The 

Philipines dengan menggunakan analisis rasio: profitability, capital risk, assets quality, operating 

efficiensy, liquidity risk dan growth. 

ALUR POLA PIKIR TEORITIS PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

Alur Pola Pikir Teoritis Penelitian 

Berikut ini disajikan alur pola pikir teoritis penelitian untuk mendeskripsikan perbandingan 

kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine, sebagai berikut: 

Alur pola pikir teoritis penelitian kinerja keuangan syariah yang diproksikan dengan 

indikator-indikator keuangan, yaitu: indikator capital risk, assets quality, operating eficiency, liquidity 

risk, profitability dan growth. 

Untuk pengukurannya digunakan rasio-rasio sesuai indikator yang dinilai, yaitu: Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing ratio (NPF), Employee Expenses to Assets (EEA), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Assets 

Growth Rate (AGR). 

Setelah itu rasio-rasio tersebut dibandingkan antara perbankan syariah Indonesia dengan perbankan 

syaraiah Brunei Darussalam dan Philipine. 

Hipotesis terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia, Brunei Darussalam dan Philipine 

dapat dirumuskan menggunakan: 

Indikator Capital Risk(resiko modal) 

Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 26/5/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 menetapkan bahwa CAR 

bagi bank-bank di Indonesia sebesar 8%. 

Ketentuan ini telah disempurnakan menjadi 9% dan berlaku sejak bulan September 1997. 

Gambar 1.1 DISINI 

Hipotesa 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya Wacana 286 



3rd Economics & Business Research Festival 
13 November 2014 

Dalam penelitian ini kecukupan modal akan di evaluasi dengan (Cornett et al, 2002; Sawir, 2000) 

menggunakan: 

Capital Adequacy Ratio (CAR) = Equity Capital dibagi Total Loan dan Securities. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan bank dalam menutup kemungkinan 

kerugian didalam kegiatan pcrkrcditan dan perdagangan surat-surat berharga lainnya, jadi semakin 

tinggi rasio menunjukkan permodalan yang baik, oleh sebab itu hipotesis yang di bangun dalam 

penelitian ini adalah: 

Hi: Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Capital Risk pada kinerja perbankan 

syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Indikator Assets Quality(kualitas asset) 

Menurut Cornett et al, 2002; Sawir, 2000 mengatakan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur 

perubahan kualitas dan resiko pinjaman (loans) dan seberapa besar tingkat aktiva produktif yang 

mempunyai risiko kerugian dari kredit bermasalah. Indikator kualitas aktiva produktif diproksikan 

sebagai berikut: 

Non Performing Financing ratio (NPF) = Non Performing Financing ratio dibagi Total Assets 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kualitas aktiva produktif sehubungan dengan 

pinjaman bermasalah, jadi semakin rendah rasio menunjukkan kualitas akitva produktif yang baik. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah: 

H2: Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Assets quality pada kinerja perbankan 

syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Indikator Operating efficiency(efisiensi operasional) 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi operasional bank yang bersangkutan yang antara 

lain tingkat suku bunga dan biaya overhead yang dikeluarkan oleh bank. 

Aspek efisiensi operasional dalam penilaian kinerja bank dalam penelitian ini sesuai yang 

dikembangkan oleh Cornet et al (1992), sebagai berikut: 

Employee Expenses to Total Assets (EEA) = Salary and Employees Benefits dibagi Total Assets 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam pengeluaran biaya tenaga kerja 

beserta tunjangan-tunjangan yang diberikan, jadi semakin rendah rasio menunjukkan tingkat effisiensi 

operasional yang lebih baik. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah: 

H3: Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Operating efficiency pada kinerja 

perbankan syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Indikator Liquidity risk(resiko likuiditas) 

Analisis resiko likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut 

mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi 

permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penangguhan. 

Menurut Cornet et al, 2002; Sawir, 2000 yang mengatakan bahwa tingkat likuiditas bank 

dapat diukur dengan menggunakan rasio, sebagai berikut: 

Financing to Deposit Ratio (FDR) = Total Asset dibagi Total Deposit 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada 

nasabah yang terlah menanamkan dananya, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat likuiditas 

yang lebih baik. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah: 

H4: Terdapat perbedaan yang signifikan dan indikator Liquidity risk pada kinerja perbankan 
syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine.. 

Indikator Profitability(rentabilitas) 

Menurut Cornet et al, 2002; Sawir, 2000, yang mengatakan bahwa analisis ini digunakan untuk 

mengukur effisiensi dan profitabilitas bank ang bersangkuta. Profitabilitas bank menunjukkan tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional bank, yang akan diukur dengan menggunakan: 

a. Return On Assets (ROA) = Net Income after Tax dibagi Total Assets 

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang 

dikuasainya untuk menghasilkan laba, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil yang semakin 

b. Return On Equity (ROE) = Net Income dibagi Total Equity Capital 

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih 

sebelum pajak ditinjau dari sudut Equity Capital, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil 

yang semakin baik. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah: 

H?: Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Profitability pada kinerja perbankan 

syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Indikator Growht(pertumbuhan) 

Analisis terhadap pertumbuhan bank dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar perubahan asset- 

nya, dimana dengan mengetahui perkembangan asset tersebut dapat menggambarkan bahwa bank 

tumbuh, akibat dari ekspansi k red it dan bertambahnya dana masyarakat pada bank tersebut. 

Menurut Cornet et al, 2002 untuk mengukur pertumbuhan maka digunakanlah rasio sebagai berikut: 

Assets Growth Rate (AGR) = Perubahan Total Assets dibagi Total Assets tahun sebelumnya. 

Jadi semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat pertumbuhan total asset yang lebih baik. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah: 

He: Terdapat perbedaan yang signifikan dari indikator Growth pada kinerja perbankan 
syariah antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Informasi Laporan Keuangan Bank Syariah 

Berikut ini daftar Standar Akutansi Keuangan yang juga akan berlaku bagi perbankan syariah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu: 

(1) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 

(2) PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, 

(3) PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah, 

(4) PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam, 

baik. 
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(5) PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna'. 

(6) PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah, 

(7) PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah. 

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga 

syariah maupun lembaga non syariah. Dalam PSAK Syariah ini pengembangan dilakukan dengan 

model PSAK umum namun psak ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. 

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan 

khusus (statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan sebagainya. 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: 

(a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan. 

Pernyataan ini beriaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas 

syariah yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. 

Pernyataan ini menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan 

dengan pengaturan penyajian laporan keuangan bank syariah. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah data historis, data diambil dari laporan 

keuangan perusahaan perbankan syariah tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang dipublikasikan 

untuk umum serta tercantum dalam direktori perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia (BI) dan publikasi yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Bank Muamalat 

Indonesia Tbk., Islamic Bank of Brunei Darussalam, Islamic Bank of Philipine pada alamat 

websitenya. 

Sampling/Metode Pemilihan Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah bank-bank syariah atau islamic banking yang 

terdaftar di bursa saham masing-masing negara ASEAN tahun 2013, yaitu: sampelnya Bank 

Muamalat Indonesia Tbk, Brunei Darussalam sampelnya Bank Islam Brunei Darussalam dan 

Philipine sampelnya Al-Amanah Islamic Investment Bank of The Philipines. 

Penentuan sampel dari populasi pada penelitian ini di peroleh dengan purposive sampling 

atau pengambilan sampel yang tidak di acak, yang di dasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut: 

perusahaan perbankan adalah perusahaan yang berbasiskan syariat islam bukan bank konvensional 

(non commercial bank) baik milik pemerintah, swasta (local) maupun asing (foreign) yang ada di 

masing-masing negara kemudian perusahaan perbankan adalah bank yang sudah go public, Bank- 

bank tersebut telah menerbitkan (mempublikasikan) laporan keuangan tahunan (annual report) pada 

tahun; 2008,2009, 2010, 2011, 2010, 2011 dan 2013, Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku 

yang berakhir pada 31 Desember, untuk menghindari adanya waktu parsial dalam penghitungan rasio 

keuangan. 

Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data laporan keuangan masing-masing entitas sebagai data sampelnya 

dilakukan melalui internet, yaitu: bank sentral masing-masing negara, di bursa efek masing-masing 
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negara dan dari wesbsite masing bank tersebut adalah laporan keuangan (anunal report) diatas dan itu 

merupakan dokumen utama dalam pengumpulan datanya untuk menjadi sampel data. 

Sedangkan dokumen-dokumen pendukung diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang mengeluarkan statistik atau informasi-informasi yang berhubungan dengan 

perbankan. Kemudian dari dokumen-dokumen yang berasal dari bank-bank tersebut berupa laporan 

keuangan dibuatlah rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan 

sebelumnya yang pada akhirnya digunakan untuk analisis. 

Teknik Analisis Data 

Semua data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan indikator dan 

rasio-rasio dari data masing-masing laporan keuangan bank syariah di masing-masing negara ASEAN 

untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah tersebut sesuai dengan variabel-variabel yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini. Kemudian untuk menjawab hipotesis disesuaikan dengan uji 

normalisasi distribusi data. 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini menjelaskan masing-masing rasio keuangan sebagai proksi kinerja 

keuangan bank-bank syariah di empat negara ASEAN. 

Perbedaan kinerja keuangan ke tiga negara akan terlihat pada nilai rata-rata (mean) masing-masing 

rasio. Dan masing-masing rasio belum dapat digunakan untuk menguji hipotesis, karena itu 

diperlukan uji perbedaan statistik lebih lanjut dengan menyesuaikan distribusi datanya (M. Laksono 

Tri Rochmawan, 2004). 

Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji normalitas distribus data untuk masing-masing variabel, selain menggunakan Kolmogorov 

- Smirnov One-Sample Test (K-S) seperti diatas, dalam penelitian ini juga menggunakan grafik 

histogram yang dapat dilihat apakah memberikan pola distribusi yang mendekati normal dan 

menggunakan grafik normal Plot yang dilihat dari titik-titik penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal (Imam Ghozali, 2001). 

Hasil test diperoleh semua rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan perbankan 

ASEAN menunjukkan data terdistribusi normal. Diketahui indikator kinerja keuangan perbankan 

syariah ASEAN mempunyai nilai z kolmogorov smirnov yang rendah dan nilai a > 0,05 dengan 

demikian data terdistribusi normal. 

Uji Univariate 

Pengujian perbedaan indikator-indikator kinerja keuangan perbankan syariah di empat negara 

ASEAN secara bersama-sama akan digunakan alat uji parametrik dan non-parametrik sebagai 

pendamping. 

Penentuan alat statistik yang akan digunakan dalam pengujian univariate tersebut, setelah dilakukan 

uji normalitas distribusi data untuk masing-masing variabel. Pengujian normalitas ditribusi data 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test dengan a = 5% (Imam Ghozali, 2002), 

adalah sebagai berikut: 

a. Beberapa tes yang dilakukan dalam menguji perbedaaan sampel lebih dari dua sampel yang sama 

maupun tidak sama (Imam Ghozali, 2001), yaitu: 

a.l. Descriptive 
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Digunakan untuk melihat ringkasan statistik dari keempat sampel region, yang secara nyata 

terlihat perbedaan, namun demikian perlu dilakukan uji statistik selanjutnya. 

b. Jika distribusi tidak normal, maka akan digunakan uji non-parametrik Kruskal Wallis One-Way 

Analysis of Variance by Rank dengan tingkat signifikansi a = 5%. 

Jika P value< 5% berarti terdapat perbedaan yang secara statistik untuk variabel proksi indikator 

kinerja dan karakteristik lainnya pada bank-bank syariah di ASEAN. Dengan demikian jika 

hipotesis alternatif benar, maka ada median yang berbeda (Imam Ghozali, 2002). 

c. Untuk uji signifikansinya, digunakan uji non-parametrik Man-Whitney U dengan tingkat 

signifikansi a = 5%. Jika P_value< 5% terdapat perbedaan yang signifikan. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Perolehan Sampel 

Dari gambaran umum tentang perkembangan kondisi ekonomi dan moneter serta sektor riil 

yang ada di negara-negara tersebut. Peneliti mengambil data sampel yang dikumpulkan adalah 3 (tiga) 

bank syaiah saja yang mewakili 3 (tiga) negara, yaitu: bank syariah Bank Muamalat Indonesia Tbk, 

Bank Islam Berhard Brunei Darussalam, Islamic Bank of Philipine dan menggunakan data time series 

yang diperoleh dari laporan keuangan periode 2007 sampai dengan 2011. Secara rinci perolehan data 

sampel dengan metode "purposive sampling" dalam penelitian ini. Berikut perolehan data sampel dari 

negara; Indonesia, Brunei Darussalam, Philipine, sebagai berikut: 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Uji Normalitas Data 

Dalam menguji normalitas data digunakan Kolmogorov-Smirnov Test, hasil test diperoleh 

semua rasio keuangan sebagai indikator kinerja keuangan perbankan ASEAN menunjukkan data 

terdistribusi normal. Diketahui indikator kinerja keuangan perbankan syariah ASEAN mempunyai 

nilai z kolmogorov smirnov yang rendah (0,016) dan nilai a > 0,05 dengan demikian data terdistribusi 

normal. 

Uji Analisis Deskriptif 

Dari analisis deskriptif rasio keuangan tersebut secara umum dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia di bandingkan dengan Brunei Darussalam, Philipine yang 

diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan Ratio (NPL), Employee 

Expenses to Assets (EEA), Financing to Deposit Ratio(FDR), Return On Assets (ROA), dan Assets 

Growth Rate (AGR) adalah berbeda. 

Rata-rata masing-masing rasio kinerja keuangannya yang baik adalah CAR (48,03) pada 

Philipine, NPF (0.25) pada perbankan syariah Philipine, EEA (0,04) pada perbankan syariah Philipine, 

FDR (93,25) pada perbankan syariah Indonesia, ROA (1,82) pada perbankan syariah Brunei 

Darussalam, AGR (37,57) pada perbankan syariah Indonesia. 

Dar i hasil analisis deskriptif ini terlihat bahwa FDR, AGR perbankan syariah Indonesia lebih 

baik dibandingkan dengan perbankan syariah negara Brunei Darussalam dan Philipine. 

Perbedaan rata-rata rasio tersebut harus dibuktikan dengan menggunakan uji non-parametrik 

Kruskal Wallis One-Way Analysis of Variance by Rank dengan tingkat signifikansi a = 5%. Dan uji 

Tabel 1.2, DISINI: 
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non-parametrik Man-Whitney U dengan tingkat signifikansi a = 5%. Jika P_value< 5% terdapat 

perbedaan yang signifikan. Dengan demikian akan terjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis terhadap perbandingan kinerja keuangan antara Indonesia, Brunei 

Darussalam dan Philipine dilakukan dengan uji non-parametrik Kruskal Wallis One-Way Analysis of 

Variance by Rank dengan tingkat signifikansi a = 5%. Dan uji non-parametrik Man-Whitney U 

dengan tingkat signifikansi a = 5%. Jika P_value< 5% terdapat perbedaan yang signifikan, dimana 

data sudah terdistribusi normal. 

Indikator Resiko Modal (Capital Risk): Pengujian hipotesis Hi 

Pengujian hipotesis Hi terhadap perbedaan indikator Capital Risk antara perbankan syariah 

Indonesia dengan dua negara ASEAN, Capital Adequacy Ratio (CAR) memperlihatkan deskripsi 

indikator rasio CAR perbankan syariah Indonesia berbeda dengan negara Brunei Darussalam dan 

Philipine. Nilai uji Kruskal Walls, CAR (0.039 < 0.05) ketiga group sampel mempunyai rata-rata 

CAR ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man-Whitney U untuk Indonesia dan Brunei, 

CAR (0.009 < 0.05) terdapat perbedaan yang signifikan untuk Indonesia dan Philipine, CAR (0.117 > 

0.05) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya; menerima Hi terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam dan menolak Hi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Indonesia dan Philipine. 

Kemudian rata-rata rasio CAR (11,72) untuk Indonesia kemudian Brunei Darussalam nilai 

CAR (22,02) dan Philipine nilai CAR (48,03) jadi yang tertinggi adalah Philipine. 

Hal tersebut membuktikan bahwa CAR bank syariah Philipine lebih baik dibandingkan dengan 

Indonesia dan Brunei Darussalam. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat modal bank yang 

bersangkutan. Kuat tidaknya posisi modal sebuah bank menentukan kemampuan bank yang 

bersangkutan dalam berekspansi dan memperluas jaringan usahanya. Contoh sederhananya, jika CAR 

sebuah bank masih tinggi, katakanlah diatas 20%, maka bank tersebut bisa terns menarik dana dari 

masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK), untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk 

kredit. Tapi jika CAR tersebut sudah mendekati dengan batas minimum yang ditentukan Bank 

Indonesia (BI), yakni 8%, maka bank tersebut boleh dibilang sudah tidak bisa meningkatkan DPK- 

nya, atau dengan kata lain sudah tidak bisa berkembang/berekspansi, kecuali jika pemiliknya 

menambah modal sehingga CAR-nya naik kembali. 

Indikator Kualitas Aset (Assets Quality) : Pengujian hipotesis H2 

Pengujian hipotesis H2 terhadap perbedaan indikator Kualitas Aset yaitu; Non Performing 

Financing (NPF) antara perbankan syariah Indonesia dengan dua negara ASEAN, memperlihatkan 

nilai uji Kruskal Walls, NPF (0.008 < 0.05) ketiga group sampel mempunyai rata-rata NPF ada 

perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man-Whitney U untuk Indonesia dan Brunei, NPF (0,465 

> 0.05) tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemudian untuk Indonesia dan Philipine, NPF (0,009 

< 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 
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Dengan demikian hasilnya; menolak th tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam dan menerima Hi terdapat perbedaan yang signifikan 

antara Indonesia dan Philipine. 

Rata-rata rasio NPF perbankan syariah Indonesia sebesar 3,79 persen berbeda dengan negara 

Brunei Darussalam dan Philipine. Perbankan syariah Philipine terendah sebesar- 0.25 persen 

sendangkan negara Brunei Darussalam yang paling tinggi sebesar- 4,08 persen. 

Ini membuktikan bahwa kredit macet atau kredit bermasalah di perbankan syariah Philipine sangat 

kecil dan membuktikan kesadaran yang tinggi pada nasabahnya untuk memenuhi kewajibannya 

melunasi hutang-hutangnya ke bank. Jadi semakin rendah rasio menunjukkan kualitas akitva 

produktif yang baik, (Cornett et al, 2002; Sawir, 2000). 

Untuk negara Brunei Darussalam kredit macet atau kredit bermasalahnya sangat tinggi sekali, perlu 

perhatian dari perbankan yang bersangkutan. Untuk Indonesia tidak begitu signifikan artinya masih 

dalam taraf yang wajar. 

Indikator Efisiensi Operasional (Operational Efficiency): Pengujian hipotesis H3 

Pengujian hipotesis H3 terhadap perbedaan indikator Efisiensi Operasional pada Employee 

Expensese to Total Assets (EEA) antara perbankan syariah Indonesia dengan dua negara ASEAN 

(Brunei Darussalam dan Philipine) memperlihatkan nilai uji Kruskal Walls, EEA (0.002 < 0.05) 

ketiga group sampel mempunyai rata-rata EEA ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man- 

Whitney U untuk Indonesia dan Brunei, EEA (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan 

kemudian untuk Indonesia dan Philipine, EEA (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya; menerima H3 terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam maupun dengan antar a Indonesia dan Philipine. 

Rata-rata rasio EEA perbankan syariah Indonesia sebesar- 1,21 persen berbeda dengan negara 

Brunei Darussalam sebesar- 0,69 persen dan Philipine sebesar- 0,04 persen. Perbankan syariah 

Philipine terendah sendangkan negar a Indonesia yang paling tinggi. 

Ini membuktikan EEA tingkat efisiensi bank dalam pengeluaran biaya tenaga kerja beserta tunjangan- 

tunjangan yang diberikan semakin rendah rasio menunjukkan tingkat effisiensi operasional yang 

lebih baik, Cornet et al (1992). 

Dengan demikian secara deskriptif perbankan syariah Philipine lebih baik dibandingkan dengan 

negara Indonesia dan Brunei Darussalam. 

Indikator Resiko Likuiditas (Liquidity Risk): Pengujian hipotesis H4 

Pengujian hipotesis H4 terhadap perbedaan indikator Resiko Likuiditas yaitu Financing to 

Deposit Ratio (FDR) antara perbankan syariah Indonesia dengan dua perbankan syariah dari Brunei 

Darussalam dan Philipine memperlihatkan bahwa nilai uji Kruskal Walls, FDR (0.002 < 0.05) ketiga 

group sampel mempunyai rata-rata FDR ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man- 

Whitney U untuk Indonesia dan Brunei, FDR (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan 

kemudian untuk Indonesia dan Philipine, FDR (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya; menerima H4 terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam maupun antara Indonesia dan Philipine. 

Nilai rata-rata rasio FDR perbankan syariah Indonesia sebesar- 93,26 persen berbeda dengan 

negara Brunei Darussalam sebesar- 62,60 persen dan Philipine sebesar- 4,00 persen. Perbankan syariah 

Indonesia tertinggi sendangkan negar a Philipine terendah. 
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Dengan demikian secara deskriptif perbankan syariah Indonesia lebih baik karena semakin tinggi nilai 

likuditasnya. Indonesia dan Brunei Darussalam menunjukkan tingkat likuiditasnya sedikit berbeda 

dan lebih baik dibandingkan dengan Philipine. 

Kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan 

dananya dengan menarik kembali kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debitornya, jadi 

semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat likuiditas yang lebih baik, Cornet et al, 2002; Sawir, 2000. 

Indikator Profitabilitas (Profitability Ratio) : Pengujian bipotesis H? 

Pengujian bipotesis H? terhadap perbedaan indikator Profitabilitas yang terdiri dari Return On 

Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) antara perbankan syariah Indonesia dengan negara 

ASEAN memperlihatkan bahwa : 

a. Nilai uji Kruskal Walls, ROA (0,008 < 0,05) ketiga group sampel mempunyai rata-rata ROA 

ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man-Whitney U untuk Indonesia dan Brunei, 

ROA (0,602 > 0,05) tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemudian untuk Indonesia dan 

Philipine, ROA (0,008 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya ROE; menolak H? tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemudian menerima H? terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Philipine. 

b. Nilai uji Kruskal Walls, ROE (0,054 > 0,05) ketiga group sampel mempunyai rata-rata ROE 

tidak ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man-Whitney U untuk Indonesia dan 

Brunei, ROE (0,076 > 0,05) tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemudian untuk 

Indonesia dan Philipine, ROE (0,028 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya ROA; menolak H? tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kinerja keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemudian menerima H? terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Philipine. 

Nilai rata-rata rasio ROA perbankan syariah Indonesia sebesar 1,64 persen berbeda dengan negara 

Brunei Darussalam sebesar- 1,82 persen dan Philipine sebesar 0,01 persen. Perbankan syariah Brunei 

Darussalam tertinggi sendangkan negara Philipine terendah. 

Nilai rata-rata rasio ROE perbankan syariah Indonesia sebesar- 20,60 persen berbeda dengan negara 

Brunei Darussalam sebesar- 8,68 persen dan Philipine sebesar- 1,38 persen. Perbankan syariah 

Indonesia tertinggi sendangkan negar a Philipine terendah. 

ROA untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk 

menghasilkan laba, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil yang semakin baik, Cornet et al, 

2002; Sawir, 2000. ROE untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih 

sebelum pajak ditinjau dari sudut Equity Capital, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil yang 

semakin baik, Cornet et al, 2002; Sawir, 2000. 

Dengan demikian Indonesia lebih baik karena menduduki nilai tertinggi baik ROE di bandingkan 

dengan Brunei Darussalam dan Philipine. 

Indikator Pertumbuhan (Growth) : Pengujian bipotesis H6 

Pengujian hipotesis He terhadap perbedaan indikator pertumbuhan (growth) yaitu antara 

perbankan syariah Indonesia dengan dua perbankan syariah dari Brunei Darussalam dan Philipine 

memperlihatkan bahwa nilai uji Kruskal Walls, AGR (0.05 < 0.05) ketiga group sampel mempunyai 

rata-rata AGR ada perbedaan kemudian perbandingan nilai uji Man-Whitney U untuk Indonesia dan 
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Brunei, AGR (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan kemudian untuk Indonesia dan 

Philipine, AGR (0,009 < 0,05) terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hasilnya; menerima He terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam maupun antara Indonesia dan Philipine. 

Nilai rata-rata rasio AGR perbankan syariah Indonesia sebesar 31,56 persen berbeda dengan 

negara Brunei Darussalam sebesar 10,56 persen dan Philipine sebesar 3,54 persen. Perbankan syariah 

Indonesia tertinggi sendangkan negara Philipine terendah. 

Semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat pertumbuhan total asset yang lebih baik, Cornet et al, 

Dari interprestasi atas pembahasan tersebut diatas terlihat bahwa perbankan syariah Indonesia 

sesungguhnya dapat bersaing dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN. 

Hal ini dapat dilihat dimana sebagian indikator keuangan menunjukkan kinerja lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata perbankan ASEAN, namun disisi lain sebagian lagi menunjukkan 

kurang baik dibandingkan rata-rata perbankan syariah ASEAN. Hal tersebut harus dilakukan 

pembenahan kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia baik oleh industri itu sendiri maupun oleh 

otoritas moneter dengan sistem pengawasan dan regulasi untuk meningkatkan kinerja industri 

perbankan syariah di Indonesia pada umumnya. Pembenahan yang mungkin dilakukan antara lain 

tingkat efisiensi usaha; resiko modal (CAR), kualitas aset (NPF) dan efisiensi operasional (EEA). 

Berkaitan dengan blue print API yang dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) dalam pengelompokan 

jenis bank, maka perbankan syariah Indonesia perlu mencari sumber dana dan investor untuk 

menambah modalnya agar dapat bersaing dengan perbankan syariah tingkat ASEAN bahkan di 

tingkat internasional. 

KESIMPULAN, KONTRIBUSI, SARAN DAN KETERBATASAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan basil pengujian hipotesis yang telah disusun dan dibahas pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Indikator Resiko Modal (Capital Risk) 

Hasilnya; menerima Hi terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Indonesia 

dan Brunei Darussalam dan menolak Hi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Indonesia dan Philipine. 

b. Indikator Kualitas Aset (Assets Quality) 

Hasilnya; menolak H2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam dan menerima Hi terdapat perbedaan yang signifikan antar a 

Indonesia dan Philipine. 

c. Indikator Efisiensi Operasional (Operational Effrciency) 

Hasilnya; menerima H3 terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Indonesia 

dan Brunei Darussalam maupun dengan antara Indonesia dan Philipine. 

d. Indikator Resiko Likuiditas (Liquidity Risk) 

2002. 
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Hasilnya; menerima EMerdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Indonesia 

dan Brunei Darussalam maupun antara Indonesia dan Philipine. 

e. Indikator Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Hasilnya ROA; menolak H? tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemudian menerima H? terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Philipine. 

Hasilnya ROE; menolak H? tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam. Kemudian menerima H? terdapat 

perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Philipine. 

f. Indikator Pertumbuhan (Growth) 

Hasilnya; menerima He terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

Indonesia dan Brunei Darussalam maupun antara Indonesia dan Philipine. 

Nilai rasio-rasio kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN 

lainnya, sebagai berikut: 

a. CAR (Capital Adequacy Ratio): Rata-rata rasio CAR (11,72) untuk Indonesia kemudian 

Brunei Darussalam nilai CAR (22,02) dan Philipine nilai CAR (48,03) jadi yang tertinggi 

adalah Philipine. Batas CAR yang ditentukan Bank Indonesia (BI), yakni 8% (Bank 

Indonesia). 

b. NPF (Non PerformingFinancing) : Rata-rata rasio NPF perbankan syariah Indonesia 

sebesar 3,79 persen berbeda dengan negara Brunei Darussalam dan Philipine. Perbankan 

syariah Philipine terendah sebesar 0.25 persen sendangkan negara Brunei Darussalam yang 

paling tinggi sebesar 4,08 persen. Ini membuktikan bahwa kredit macet atau kredit 

bermasalah dan membuktikan kesadaran yang tinggi pada nasabahnya untuk memenuhi 

kewajibannya melunasi hutang-hutangnya ke bank. Jadi semakin rendah rasio menunjukkan 

kualitas akitva produktif yang baik, Cornett et al, 2002; Sawir, 2000. 

c. EEA (Employee Expenses to Assets): Rata-rata rasio EEA perbankan syariah Indonesia 

sebesar 1,21 persen berbeda dengan negara Brunei Darussalam sebesar- 0,69 persen dan 

Philipine sebesar- 0,04 persen. Perbankan syariah Philipine terendah sendangkan negara 

Indonesia yang paling tinggi. 

EEA untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam pengeluaran biaya tenaga kerja beserta 

tunjangan-tunjangan yang diberikan, jadi semakin rendah rasio menunjukkan tingkat 

effisiensi operasional yang lebih baik, Cornet et al (1992). 

d. FDR (Financing to Deposit Ratio): Nilai rata-rata rasio FDR perbankan syariah Indonesia 

sebesar- 93,26 persen berbeda dengan negara Brunei Darussalam sebesar- 62,60 persen dan 

Philipine sebesar 4,00 persen. Perbankan syariah Indonesia tertinggi sendangkan negara 

Philipine terendah. 

Perbankan syariah Indonesia lebih baik karena semakin tinggi nilai likuditasnya. Indonesia 

dan Brunei Darussalam menunjukkan tingkat likuiditasnya sedikit berbeda dan lebih baik 

dibandingkan dengan Philipine. Kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban 

kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan menarik kembali kredit-kredit yang 

telah diberikan kepada para debitornya, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat 

likuiditas yang lebih baik, Cornet et al, 2002; Sawir, 2000. 

e. ROA (Return On Assets): 
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Nilai rata-rata rasio ROA perbankan syariah Indonesia sebesar 1,64 persen berbeda dengan 

negara Brunei Darussalam sebesar 1,82 persen dan Philipine sebesar 0,01 persen. Perbankan 
syariah Brunei Darussalam tertinggi sendangkan negara Philipine terendah. ROA untuk 

menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk 

menghasilkan laba, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil yang semakin baik, Cornet et 

al, 2002. 

f. ROE (Return On Equity): Nilai rata-rata rasio ROE perbankan syariah Indonesia sebesar 

20,60 persen berbeda dengan negara Brunei Darussalam sebesar- 8,68 persen dan Philipine 

sebesar- 1,38 persen. Perbankan syariah Indonesia tertinggi sendangkan negara Philipine 

terendah. 

ROE untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak 

ditinjau dan sudut Equity Capital, jadi semakin tinggi rasio menunjukkan basil yang semakin 

baik, Cornet et al, 2002; Sawir, 2000. 

g. AGR (Asset Growth Rate): Nilai rata-rata rasio AGR perbankan syariah Indonesia sebesar 

31,56 persen berbeda dengan negara Brunei Darussalam sebesar 10,56 persen dan Philipine 

sebesar- 3,54 persen. Perbankan syariah Indonesia tertinggi sendangkan negara Philipine 

terendah. Semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat pertumbuhan total asset yang lebih baik, 

Cornet et al, 2002. 

Kontribusi penelitian ini agar bermanfaat bagi masyarakat, peneliti, pihak manajemen perbankan 

syariah dan pihak regulator (Bank Indonesia). Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia masih berpeluang besar untuk bisa berkembang di 

masa yang akan datang dan merupakan tantangan yang besar- khususnya bagi pihak manajemen 

perbankan syariah Indonesia serta bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia selaku regulator. 

Saran-saran keseluruhan dari basil penelitian ini adalah: 

1. Dari basil uji hipotesa dan uji deskriptif dalam penelitian ini, penulis menyarankan khususnya 

yang berkaitan dengan Indikator Resiko Modal (CAR), Indikator Kualitas Aset (NPF) dan 

Indikator Efisiensi Operasional (EEA) dimana Indonesia kondisinya kurang baik maka perlu 

adanya perhatian dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik pemerintah sebagai 

regulator pengambil kebijakan dan industri perbankan syariah agar dapat mengambil langkah- 

langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan Bank Syariah yang Indonesia supaya 

menjadi Bank Syariah yang lebih baik, baik tingkat nasional maupun regional kawasan 

ASEAN bahkan tingkat international. 

2. Periunya dilakukan penelitian lanjutan dengan memperpanjang data sampel dari 5 (lima) 

tahun. Sehubungan dengan keterbatasan data sampel yang diperoleh yaitu hanya 3 (tiga) 

negara saja dan data series yang diperoleh juga terbatas mulai tahun 2009-2013, maka 

harapan penulis untuk penelitian selanjutnya khususnya lima tahun mendatang dapat 

memperoleh data sampel yang banyak sehingga penelitian lanjutan akan lebih komplek dan 

hanya mengkhususkan pada perbankan syariah saja mengingat jumlah penelitian di perbankan 

syariah sangat minim atau terbatas. Lebih banyak penelitian perbankan konvensional atau 

perbankan umum yang ada. Bahkan orientasi penelitiannya tidak hanya pada kawasan 

ASEAN saja tetapi bisa lebih luas lagi cakupan negara sampelnya misal tingkat ASIA atau 

bahkan tingkat global. 

Kontribusi 

Saran 
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3. Khususnya perbankan syariah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim di 

dunia lebih bcsar dan banyak seharusnya pertumbuhan perbankan syariah harusnya lebih baik 

di kawasan ASEAN bahkan di tingkat internasional, ini perlu usaha keras untuk memajukan 

industri perbankan baik dari perbankan syariah itu sendiri dan dukungan dari pihak regulator 

dalam hal ini pemerintah. 

Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah data yang didapat hanya tiga (3) negara ASEAN saja yaitu; 

Indonesia, Brunei Darussalam dan Philipine. Sedangkan negara lainnya anggota ASEAN seperti, 

Brunei Darussallam, Singapura, Kamboja, Vietnam dan Filipina tidak bisa ditemukan data laporan 

keuangan perbankan syariah khususnya data series laporan keungan dari tahun 2009-2013. Bahkan 

negara Singapura, Kamboja dan Vietnam belum ada perbankan syariahnya. Kemudian keterbatasan- 

keterbatasan yang kemungkinan dapat menimbulkan sedikit masalah dalam penelitian adalah: 

1. Penggunaan data sekunder yang telah di upload di internet, sehingga analisis data sangat 

tergantung pada basil publikasi data. 

2. Penggunaan jumlah rasio keuangan yang digambarkan dalam penelitian ini masih sangat 

sedikit, sehingg analisis terhadap kondisi keuangan bank masih kurang detail. 

3. Periode pengambilan data selama lima periode (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) juga 

merupakan keterbatasan, karena hanya konsisten untuk kelima periode laporan keuangan 

tersebut. 

DAFTAR PUSTAKA 

Antonio, Syafi'l. 2001, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta. 

Ascarya. 2005. Bank Syariah:Gambaran Umum. Bank Indonesia, Jakarta. 

Bank Indonesia, www.bi.go.id, Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 7, No. 2, Januari 2009. 

Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Bank, www.bi.go.id. 

Bank Indonesia, Surat Edaran No 6/23/PPNP Tanggal 31 Mei 2004, Perihal Tata Cara. Penilaian 

Kesehatan Bank, www.bi.go.id. Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia. Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, www.bi.go.id. 

Dendawijaya, Lukman. 2005, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua. Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Ikatan Akuntansi Indonesia" Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank 

Syariah", Cetakan ke-1, Jakarta, 2002. 

Jurnal Ilmiah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam 

Menyongsong MEA2015 (Dr. Halim Alamsyah Deputi Gubernur Bank Indonesia, Milad ke-8 

Ikatan Ahli Ekononri Islam (IAEI)), Indonesia. 

Jurnal Ilmiah, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Periode 2003 - 2007, (Imam Subaweh, Kepala Pusat Studi Ekononri Syariah Universitas 

Gunadharma), Indonesia. 

Jurnal Ilmiah, Performance Analysis of Indonesian Islamic and Conventional Banks (Viverita, Faculty 

of Economics - Universitas Indonesia), Indonesia. 

Jurnal Ilmiah, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

sebelum, selama dan sesudah krisis global tahun 2008 dengan menggunakan metode CAMEL 

(Marissa Ardiyana, Dul Muid, S.E., M.Si., Akt), Indonesia. 

Jurnal Ilmiah, Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia (Indra 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya Wacana 298 



3rd Economics & Business Research Festival 
13 November 2014 

Prasetyo, Fak. Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya), IndonesiaA 

Jurnal Ilmiah, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan 

Konvensional (Fauzan Adhim, Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UNIKA Bogor), 

Indonesia. 

Jurnal Ilmiah International, The Performance of Brunei Darussalamn Islamin Bank During 1984- 

1997: An Exploratory Study (Abdus Samad & M. Kabir Hassan), Brunei Darussalam. 

Jurnal Ilmiah International, Islamic Banking Service Quality and Withdrawal Risk: The Indonesian 

Experience (Muhamad Abduh, Departemen of Bussiness Administration Kuliyah of 

Economics and Management Sciences International Islamic University Brunei Darussalam), 

Brunei Darussalam. 

Jurnal Ilmiah International, A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004 to 

2009 (Jill Johanes, Mar wan Izzeldin and Vasileios Pappas, April 2012, Departemen of 

Economics Lancaster University Management School - Lancaster University LAI 4YX, 

United Kingdom), England. 

Jumingan, 2008, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke-2, Bumi Aksara, Jakarta. 

Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

Laporan Keuangan Publikasi Perbankan Indonesia Tahun 2004-2008, Bank Indonesia, Jakarta, 2009. 

Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta : Salemba Empat 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang 

Kualitas Aktiva Produktif, Bank Indonesia, Jakarta, 1998. 

Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1992. 

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 1998. 

Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jakarta, 2008. 

Website resmi; 

www.bi.or.id (website resmi Bank Indonesia, Jakarta) 

www.muamalatbank.com (website resmi Bank Muamalat Tbk, Jakarta - Indonesia). 

www.bankislam.com.mv (website resmi Bank Islam Malysia, Brunei Darussalam). 

www.ibank.co.th (website resmi Islamic Bank of Philipine, Philipine). 

Lain-lain; 

Asean Free Trade Area (AFTA) 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 

Asia Pasifrc Economic Cooperation (APEC) 

Bank for International Settlement (BIS) 

Islamic Financial Services Board (IFSB) 

International Islamic Financial Market (HEM) 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

feb Fakultas Ekonomika dan Bisnis  299 
Universitas Kristen Satya Wacana 



3rd Economics & Business Research Festival 
13 November 2014 

feb Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 



3rd Economics & Business Research Festival 
13 November 2014 

Tabel 1.1. 

Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah 

Rank Coutrv Sharia-Com pliant 
Assets $M 

Rangk Coutry Sli aria-Compliant 
Assets $M 

1 Iran 293,165.3 1 Iran 314,397.4 
2 Saudi Arabia 127,396.1 2 Saudi Arabia 133,233.5 
3 Malaysia 35,233.2 3 Malaysia 102,639.4 
4 UAE 34,036.5 4 LPAE 35,622.6 
5 Kuwait 67,630.2 5 Kuwait 59,033.3 
6 Bahrain 45,159.4 6 Bahrain 44,353.3 
7 Qatar 27,515.4 7 Qatar 34,676.0 
S UK 19,410.5 3 Turkey 22,561.3 
9 Turkey 17,327.5 9 LPK 13,949.0 

10 Bangladesh 7,453.3 10 Bangladesh 9,365.5 
11 Sudan 7,151.1 11 Sudan 9,259.3 
12 Egypt 6,299.7 12 Egypt 7,2277 
13 Pakistan 5,126.1 13 Indonesia 7,222.2 
14 Jordan 4,6 21 ..6 14 Pakistan 6,203.1 
15 Syria 3,333.3 15 Syria 5,5277 
16 Iraq 3,315 16 Jordan 5,042.4 
17 Indonesia 3,333.2 17 Brunei 3,314.7 
IB Brunei 3,201.4 IB Yemen 2,333.7 
19 Yemen 1,313.3 19 Thailand 1,360.3 
20 Switzerland 1,040 ..5 20 Algeria 1,051.1 
21 Mauritius 943,5 21 Mauritius 992.2 
22 Algeria 337.5 22 Switzerland 935.5 
23 Tunisia 632.3 23 Tunisia 770.1 
24 Singapore 513 24 Singapore 725.0 
25 Thailand 495.5 25 Palestine 612.5 

Sumber: Maris Strategies & the Banker, 2010 

Tabel 1.2. 

Rincian Peroleban Data Sampel 

NEGARA TAHUN CAR NPF EEA FDR ROA ROE AGR 

INDONESIA 

2009 10.69 2.96 1.20 99.16 2.27 23.24 26.27 
2010 11.41 4.33 1.15 104.60 2.60 33.14 19.18 
2011 11.15 4.73 1.25 85.82 0.45 8.03 27.38 
2012 13.32 4.32 1.18 91.52 1.36 17.78 33.48 
2013 12.05 2.60 1.26 85.18 1.52 20.79 51.47 

BRUNEI 

Rota-rota 11.72 3.79 1.21 93.26 1.64 20.60 31.56 
2009 27.40 4.80 0.60 63.00 1.82 10.20 9.20 
2010 29.10 4.90 0.70 56.00 1.66 6.52 10.78 
2011 26.90 3.40 0.63 68.00 1.54 8.16 12.44 
2012 27.10 4.10 0.77 66.00 2.21 10.18 9.80 
2013 24.60 3.20 0.73 60.00 1.85 8.34 10.60 

FILIPINA 

Rata-rata 27.02 4.08 0.69 62.60 1.82 8.68 10.56 
2009 64.90 0.23 0.02 5.00 0.07 0.08 14.99 
2010 48.00 0.18 0.02 1.00 0.03 7.15 0.14 
2011 63.12 0.27 0.05 3.00 0.07 (0.12) 0.67 
2012 63.78 0.28 0.05 7.00 (0.04) (0.07) 0.94 
2013 0.36 0.29 0.06 4.00 (0.07) (0.13) 0.96 

Rata-rata 48.03 0.25 0.04 4.00 0.01 1.38 3.54 
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Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013 
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