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ABSTRAK 
 

Kebutuhan akan informasi seputar kinerja keuangan merupakan tuntutan 
dari persaingan yang semakin ketat. Informasi ini sangat penting bagi manajemen 
untuk mempertahankan kepercayaan pihak ketiga. Bank Syariah Mandiri 
merupakan bank syariah yang terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya 
untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Diantaranya upaya yang 
dilakukan adalah dengan peningkatan status dari bank syariah non devisa menjadi 
bank syariah devisa pada tanggal 18 Maret 2004. Dengan demikian BSM dapat 
melakukan  aktivitas perbankan internasional menggunakan mata uang asing, baik 
dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa 
keuangan. Sehingga peningkatan status tersebut akan mempengaruhi tingkat 
likuiditas dan profitabilitas BSM setelah menjadi bank devisa.  Pemilihan BSM 
sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena pada tahun penelitian ini BSM 
merupakan bank syariah devisa terbaik dan secara bertahap dapat menyalip bank 
devisa pertama yaitu Bank Muammat Indonesia (BMI) dari segi aset, pembiayaan 
dan perebutan dana murah seperti tabungan. Penelitian ini mencoba menganalisis 
kinerja BSM sebelum dan sesudah menjadi bank devisa dengan pendekatan yang 
didasarkan pada rasio profitabilitas dan likuiditas. Tingkat profitabilitas bank 
dapat dilihat dar sisi Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). 
Sedangkan tingkat likuiditasnya dapat dilihat dari sisi Loan to Asset Rasio (LAR), 
dan Loan to Asset Rasio (LDR). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 
tingkat profitabilitas dan likuiditas BSM sebelum dan sesudah resmi menjadi bank 
devisa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diperoleh melalui 
website Bank Indonesia, yang mencantumkan laporan keuangan konsolidasi 
bulanan BSM berupa neraca dan laporan rugi laba. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis uji beda dua rata-rata berpasangan (paired sampel t- 
Test), adapun proses perhitungan menggunakan program komputer (SPSS 16.0 for 
windows).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari uji paired sampel t-Test 
yang dilakukan terlihat derajat signifikansi yang dihasilkan < 0.05, baik dari sisi 
Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Loan to Asset Rasio (LAR), dan 
Loan to Asset Rasio (LDR). Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
terdapat perbedaan kinerja keuangan BSM sebelum dan sesudah menjadi bank 
devisa dilihat dari Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Loan to Asset 
Rasio (LAR), dan Loan to Asset Rasio (LDR). 

 

Key word: Kinerja keuangan, bank devisa, dan non devisa. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 
1. Konsonan Tunggal 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>‘ B be ب

 ta>‘ T te ت

 s\a s\ Es (dengan titik di atas) ث

 ji>m J je ج

 h{a>‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>‘ Kh ka dan ha خ

 da>l D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>‘ R er ر

 Zai Z zet ز

 si>n S es س

 syi>n Sy es dan ye ش

 s{a>d s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a>‘ t} te (dengan titik di bawah) ط
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 z{a>‘ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - fa>‘ F ف

 - qa>f Q ق

 - ka>f K ك

 - la>m L ل

 - mi>m M م

 - nu>n N ن

 - wa>wu W و

 - h>a> H هـ

  Hamzah ’ apostrof ء

 - ya>‘ Y ي
 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap  

 Muta’aqqidain متعقّدين

 Iddah‘ عدة
3. Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata  

a. Bila mati ditulis 

  Hibah  هبة

جزية   Jizyah  

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis. 

 Ni’matulla>h  نعمة اهللا

 Zaka>tul-fitri  زكاةالفطر
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4. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fath}ah A A 

 ِ
Kasrah 

I I 

 ُ D{ammah  U U 

 
5. Vokal Panjang  

a. Fath}ah dan alif ditulis a> 

 Ja>hiliyyah  جاهلية

b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a> 

 <Yas’a يسعى 

c. Kasrah dan ya> mati ditulis i> 

جميد   Maji>d 

d. D{ammah dan wa>wu mati u> 

فروض   Furu>d{ 

 

6. Vokal-vokal Rangkap 

a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai  

  Bainakum  بينكم

b. Fath}ah dan wa>wu mati au  

قول   Qaul  

 

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 A’antum أأنتم

إلن شكرمت   La’in syakartum  
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8. Kata sandang alif dan lam  

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

  Al-Qur'a>n القران

 Al-Qiya>s القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al. 

 ’<As-sama السماء

 Asy-syams الشمس

 

9. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

Ditulis menurut penulisannya.  

 {Z|awi al-fur>ud ذوى الفروض

اهل السنة   Ahl as-sunnah 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bank syariah1 di Indonesia merupakan salah satu bisnis jasa yang saat 

ini menunjukkan persaingan yang semakin ketat, seiring pemberlakuan UU  

tentang perbankan syariah terbaru yaitu UU No. 21 Tahun 2008, sebagai 

dasar hukum bagi kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

dan diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang 

terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).  

Adanya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank 

konvensional lainnya yang tidak dapat dihindarkan, memberikan dampak 

positif terhadap lajunya perkembangan industri perbankan Indonesia. Ketika 

badai krisis ekonomi datang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 

perbankan konvensional banyak yang terpuruk, namun perbankan syariah 

relatif dapat bertahan bahkan semakin menunjukkan perkembangan.  

Hal tersebut kemudian mendapat perhatian, khususnya dari Bank 

Indonesia selaku pemegang otoritas moneter melalui beberapa kebijakan dan 

peraturan Bank Indonesia yang mendukung operasional dan pengembangan 

perbankan syariah. 

                                                            
1  Dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking (iB) atau disebut juga 

dengan interest-free banking. Istilah Islamic Banking tidak terlepas dari asal usul sistem perbankan 
syariah itu sendiri. Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2002), hlm. 13. 
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Untuk memperluas jangkauan bank syariah, baik dari segi funding 

maupun dari lendingnya, Bank Indonesia telah mengizinkan bank syariah 

beroperasi menjadi bank devisa, salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri 

(BSM), yang resmi menjadi bank devisa sejak tanggal 18 Maret 2004. 

Sebagai bank devisa BSM dapat melakukan transaksi internasional yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti; transfer ke 

luar negeri, transaksi ekspor dan impor, dan jasa-jasa lainnya. Persyaratan 

untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.2  

Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh BSM dalam rangkah 

memenangkan persaingan baik skala nasional maupun internasional, salah 

satunya adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja 

keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga 

kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama 

yang digunakan dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan 

dalam melakukan pengelolaan dana. 

Banyak penghargaan yang diberikan kepada BSM yang berkaitan 

dengan kinerjanya, diantaranya adalah BSM meraih penghargaan sebagai 

“International Islamic Banking Award 2005” yang diselenggarakan oleh 

Karim Business Consulting pada tahun 2005 dengan menilai BSM sebagai 

the Fastest Growth of Asset for the Overall all Type Category, the Fastest 

Growth of Funding for the Overall all Type Category, the Fastest Growth of 

Funding, the most profitable bank, the fastest growth of asset, the best office 

                                                            
2 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
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equipment.3 Sampai penelitian ini dilakukan  tetap dapat mempertahankan 

predikat selama tiga tahun berturut-turut sebagai the Best Bank Service 

excellence.4 

Dari beberapa sisi BSM secara bertahap dapat menyalip bank syariah 

devisa pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan asset BSM Desember 2000 s/d September 2009 yang 

tumbuh 3.091,93%, sedangkan aset BMI pada periode yang sama hanya naik 

1.209,69%,5 pada tahun 2003 aset BSM dapat menyalip aset BMI yang 

awalnya lebih besar begitu juga dengan dana pihak ketiganya. Dari segi 

perebutan dana murah, seperti tabungan, BSM sudah mengungguli BMI dari 

tahun 2002, dan BSM berhasil mengungguli BMI dari segi pembiayaan pada 

tahun 2004.6 

Setelah BSM menjadi bank devisa dalam melakukan transaksi luar 

negerinya banyak melibatkan mata uang asing dari segi operasional, 

mengakibatkan peningkatan volume aktivitas bisnis. Sebagai entitas bisnis 

yang mempunyai fungsi intermediasi (fungsi menggalang dana dari 

masyarakat, seperti; dalam bentuk tabungan, dan deposito, dan menyalurkan 

dalam bentuk  kredit), tentunya pendirian BSM sebagai bank syariah devisa 

akan mengakibatkan volume aktivitas meningkat bila dibandingkan dengan 

                                                            
3 www.syariahmandiri.co.id/banksyariahmandiri/penghargaan.php, akses 25 November 

2009. 
 
4 Majalah Infobank No. 373 April 2010 Vol. XXXII.  
  
5 Majalah Infobank No. 372 Maret 1010 Vol. XXXII, hlm. 58. 
 
6 Ibid, hlm. 59.  
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sebelum menjadi bank devisa, baik dari penggalangan dana maupun 

penyaluran kredit, kemudian diproses dalam pengelolaan dana atau biasa 

dikenal dengan istilah manajemen aktiva dan pasiva sehingga dapat mencapai 

tingkat pendapatan yang optimal. Menarik kiranya jika dalam penelitian ini 

dilakukan perbandingan kinerja BSM pada periode sebelum dan sesudah 

menjadi bank devisa, karena pada kedua periode tersebut BSM merupakan 

bank terbaik dan terbesar.  

Sebagai lembaga yang mengedepankan kepercayaan  masyarakat dan 

peran sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah memerlukan kinerja 

yang sehat sehingga proses intermediasi dapat berjalan lancar dan tingkat 

kepercayaan masyarakat dapat meningkat, maka bank harus menunjukkan 

kinerja yang baik yang tercermin dari laporan keuangan bank. Kinerja bank 

pada industri perbankan dapat diukur berdasarkan rasio-rasio laporan 

keuangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini mencoba untuk 

melihat adanya perubahan kinerja keuangan bank syariah devisa yaitu Bank 

Syariah Mandiri (BSM) yang direfleksikan melalui sebuah penelitian yang 

berjudul “Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri Sebelum dan 

Sesudah menjadi Bank devisa”. Periode analisis dibagi menjadi dua yaitu 

periode sebelum menjadi bank devisa (Januari 2003 s/d Maret 2004), dan 

periode setelah menjadi bank devisa (April 2004 s/d Juni 2005). Sedangkan 

pengukuran kinerja yang digunakan adalah Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), Loan to  Deposit Rasio (LDR), dan  Loan to Asset Rasio (LAR). 
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B. Rumusan Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu pembahasan 

khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada 

Return on Asset (ROA) Bank Syariah Mandiri periode sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada 

Return on Equity (ROE) Bank Syariah Mandiri periode sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada Loan 

to Deposit Rasio (LDR) Bank Syariah Mandiri periode sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada Loan 

to Asset Rasio (LAR) Bank Syariah Mandiri periode sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dilihat dari return on asset pada periode sebelum dan sesudah 

menjadi bank devisa. 
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b. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dilihat dari return on equity pada periode sebelum dan sesudah 

menjadi bank devisa. 

c. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dilihat dari loan to deposit rasio pada periode sebelum dan 

sesudah menjadi bank syariah devisa. 

d. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dilihat dari loan to asset rasio pada periode sebelum dan sesudah 

menjadi bank devisa. 

D. Kegunaan Penelitian 

a.  Secara teoritik akademik 

1. Bagi penyusun, penelitian ini dapat dijadikan sebagai karya tulis 

ilmiah yang memperkaya wawasan pengetahuan mengenai kinerja 

keuangan perbankan syariah secara umum. 

2. Dapat dijadikan pula sebagai suatu sarana atau media untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh penyusun di 

bangku perkuliahan sehingga dapat dilakukan untuk menganalisis 

dan memecahkan masalah-masalah nyata, sebagai bekal turun ke 

dunia kerja. 

3. Bagi pihak Perguruan Tinggi, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat berguna sebagai tambahan perbendaharaan hasil penelitian  

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan informasi bagi 

peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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b. Secara praktis 

1. Kepada praktisi khususnya manajemen Bank Syariah Mandiri, 

dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kinerja keuangan dan daya saingnya ke depan.    

2. Kepada pengguna jasa perbankan khususnya pengguna jasa Bank 

Syariah Mandiri, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan Bank 

Syariah Mandiri Tbk. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi  maka disusun 

sistematika penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal berisi: halaman judul, abstrak, surat persetujuan skripsi, 

halaman pengesahan, pedoman transliterasi arab-latin halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

Adapun bagian isi terdiri dari lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub 

bab dengan sistematika sebagai berikut:   

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab pertama ini merupakan pendahuluan, berisi lima sub-bab yang 

diawali dengan latar belakang masalah yang memaparkan mengenai 

alasan dan ketertarikan penyusun dalam melakukan penelitian dan 

memilih judul skripsi. Selanjutnya pokok masalah yang merupakan 
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inti dari permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya melalui 

pengujian dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian 

untuk mengetahui urgensi dari penelitian ini, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan untuk mengetahui secara rinci bab-bab dan 

sub-bab yang akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Pada bab ke dua, skripsi ini berisi tentang landasan teori yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang pemgertian bank syariah, 

konsep dasar operasional bank syariah, sistem operasional bank 

syariah. Laporan keuangan yang meliputi pengertian, tujuan, dan jenis 

laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan bank yang meliputi 

pengertian, tujuan, dan jenis-jenis rasio keuangan. Kinerja keuangan 

yang meliputi pengertian dan tujuannya. Selanjutnya dibahas tentang 

bank syariah devisa yang meliputi pengertian, peran bank syariah 

devisa dalam pasar valuta asing, dan norma-norma syariah dalam 

tansaksi menggunakan valuta asing. Disamping itu berisi juga tentang 

penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kinerja keuangan  

pada bank devisa dan non devisa dan pengembangan hipotesis untuk 

menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari 

masalah penelitian yang sedang dikaji berdasarkan kerangka teori.  
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ke tiga ini, memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari 

enam sub-bab, yaitu jenis dan sifat penelitian yang merupakan 

penelitian lapangan (field research) dan bersifat komparatif, teknik 

pengambilan sampel yang menggunakan adalah nonprobability 

sampling, variabel penelitian yang digunakan adalah  Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Rasio 

(LDR), Loan to Asset Rasio (LAR), sumber data yang digunakan 

adalah laporan keuangan publikasi melalui website Bank Indonesia, 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan poling yaitu data yang 

waktunya lebih dari satu waktu, tetapi atas beberapa sumber pada 

waktu yang sama, dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif .  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ke empat merupakan bab yang membahas tentang deskripsi data, 

analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasannya. Sub bab 

analisis data memuat tentang hitungan likuiditas dan profitabilitas 

BSM sebelum dan sesudah menjadi bank devisa, dan menghitung rata-

rata lukuiditas dan profitabilitasnya. Sub bab analisis data memuat 

tentang dua uji yaitu uji normalitas data dengan menggunakan uji 

kolmogorov smirnov dan uji hipotesis dengan menggunakan paired t-

test, selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil uji 
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hipotesis bahwa terdapat perbedaan kinerja ataukah tidak pada 

variabel penelitian yang dilakukan pada BSM pada periode sebelum 

dan sesudah devisa. Kemudian dilakukan pembahasan yang memuat 

tentang hasil analisis yang dilakukan pada sub-bab sebelumnya. 

BAB V: PENUTUP  

Bab ke lima ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan pada bab 

pertama. Kemudian saran berisi masukan yang ditujukan bagi pihak 

yang berkepentingan terkait dengan penelitian ini. 

Bagian akhir skripsi memuat: lampiran terjemahan ayat-ayat            

Al-Qur’an dan hadits, riwayat hidup penulis skripsi, dan lampiran lain yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

bahwa ada perbedaan secara nyata antara kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri  (BSM) sebelum dan sesudah menjadi bank devisa baik dari sisi 

profitabilitas maupun likuiditas. Perbedaan ini menunjukkan adanya 

perbedaan dalam manajemen aktiva pasiva atau Asset Liability 

Management yang disebabkan oleh peningkatan volume aktivitas Bank 

Syariah Mandiri setelah menjadi bank devisa dibandingkan dengan 

sebelum menjadi bank devisa. Hasil pengujian selama Januari 2003 - Juni 

2005 ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kinerja keuangan BSM   antara sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa dilihat dari Return on Asset (ROA), 

menurut uji yang dilakukan terlihat t hitung dari derajat signifikansi 

yang dihasilkan < 0.05. Pada periode sebelum menjadi bank devisa 

(Januari 2003 - Juli 2004) rata-rata ROA BSM  lebih lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan sebelum menjadi bank devisa yaitu 0,50%, 

sedangkan rata-rata ROA setelah menjadi bank devisa adalah 0,95%. 

Hal ini terjadi karena manajemen aset yang terkontrol dalam 

pengelolaan dana yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri. 
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2.  Melalui penghitungan statistik ditemukan adanya perbedaan yang 

signifikan antara kinerja BSM sebelum menjadi bank devisa dan 

setelah menjadi bank devisa berdasarkan ROE. Menurut uji yang 

dilakukan, terlihat bahwa nilai signifikansi < 0.05, yaitu sebesar 0.001. 

Rata-rata ROE BSM sebelum menjadi bank devisa selama tiga tahun 

tersebut rata-rata ROE BSM adalah 3,95% sedangkan rata-rata ROE 

BSM setelah menjadi bank devisa 11,32%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada sisi ROE, terdapat perbedaan persentase yang begitu besar 

ini disebabkan perbedaan manajemen pasiva atau liability management 

pada BSM sebelum dan sesudah menjadi bank devisa. 

3. Dari sisi LDR juga tidak ditemukan perbedaan secara signifikan antara 

kinerja BSM sebelum dan sesudah menjadi bank devisa. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil analisis uji paired test. Hasil test menunjukkan 

bahwa t hitung untuk LDR dengan derajat signifikansi < 0.05, yaitu 

sebesar 0.000. Dari hasil penghitungan ditemukan bahwa rata-rata 

LDR BSM sebelum menjadi bank devisa 72,69% dan rata-rata LDR 

setelah menjadi bank devisa adalah 80,02%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada sisi LDR, Liability Management pada BSM sebelum dan 

sesudah menjadi bank devisa terjadi peningkatan. Persentase rasio 

LDR yang dihasilkan masih sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan 

tingkat LDR maksimal 110%.  
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4. Terdapat perbedaan kinerja BSM sebelum dan sesudah menjadi bank 

devisa dilihat dari sisi LAR. Hal ini ditunjukkan dari t hitung dengan 

signifikansi < 0.05. LAR BSM sebelum menjadi bank devisa 63,99% 

dan LAR BSM setelah menjadi bank devisa  adalah 67,30%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa pada sisi LDR, Asset Management pada BSM  

sebelum dan sesudah menjadi bank devisa  peningkatan yang terjadi 

tidak begitu besar setelah BSM  menjadi bank devisa.  Semakin rendah 

tingkat rasio ini semakin baik. 

5. Peningkatan status pada BSM dari bank syariah non devisa menjadi 

bank syariah devisa dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dlihat 

dari ROA, ROE, LDR, dan LAR. sebagai lembaga yang 

mengedepankan kepercayaan masyarakat maka dengan peningkatan 

kinerja pada BSM maka kepercayaan masyarakat pun dapat 

meningkat. 

B. Saran 

1. Bagi BSM  

a. Hendaknya BSM, sebagai bank devisa untuk selalu melakukan 

evaluasi dan penyempurnaan dalam operasional dan kebijakannya, 

sehingga dana-dana yang dikelola, baik dana devisa mapun dana 

lainnya bisa seimbang antara asset dan liability-nya. 
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b. Hendaknya BSM sebagai bank devisa untuk terus meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan standart BI karena setelah meningkatkan 

statusnya menjadi bank syariah devisa BSM mengalami 

peningkatan kinerja dilihat dari ROA,ROE, LDR dan LAR, akan 

tetapi peningkatan yang terjadi belum mencapai standart yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia 

2. Bagi peneliti berikutnya  

a. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka dalam 

melakukan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel 

sebagai variabel prediktor. Sedangkan dalam kenyataannya masih 

banyak variabel yang lainnya yang dapat menyempurnakan. Oleh 

karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar 

mengikutsertakan variabel lainnya yang masih relevan dengan 

penelitian.  

b. Penelitian ini juga hanya sebatas pada pengamatan terhadap satu 

bank syariah saja selama tiga tahun. Maka untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rentang periode yang 

lebih panjang dan sampel yang lebih banyak. Sehingga diharapkan 

dapat diperoleh kesimpulan yang lebih umum atau dapat dilakukan 

generalisasi.  
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c. Sebagai bank syariah devisa BSM tentu lebih mudah dalam 

menyerap dan menyalurkan dana baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri, akan tetapi resiko yang dihadapi lebih tinggi, karena 

banyak melibatkan mata uang asing dalam operasionalnya. 

Sedangkan sebelum BSM menjadi bank devisa, saat itu masih 

berstatus sebagai bank non devisa, memang tidak semudah setelah 

BSM menjadi bank devisa dalam menyerap dana asing, tetapi 

resiko valasnya lebih rendah. Dengan demikian, masalah kinerja 

antara bank devisa dan non devisa masih perlu diteliti lebih lanjut. 

 

 



72 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Abdullah, Faisal, Manajemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan 

Bank, Malang, UMM Press, 2004. 
 
Adnan, Ahmad, Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Permata Sebelum dan 

Sesudah Adanya Unit Usaha Syariah, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan 
Kalijaga, 2006  

 
Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik, Jakarta: Gema Insani, 

2001 
 
Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Azka Publisher, 

2009 
 
Baridwan, Zaki, Intermediate Accounting, Yogyakarta: BPFE UGM, 2004 

 
Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001 

 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: PT. Syaamil 

Cipta Media, 2005  
 
Febryani, Anita dan Zulfadin, Rahadian, Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank 

Non Devisa di Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7 No. 
4 (Desember 2003) 

 
Ghazali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002 
 
Hadi, Syamsul, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan, 

Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2006 
 
Ika Lestari,  Maharani dan Sugiharto, Toto, Kinerja Bank Devisa dan Non Devisa 

dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Proceeding PESAT (Psikologi, 
Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Vol. 2, Universitas Gunadarma, 2007 

 
Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 
 
Kurniawan, Albert, Belajar Mudah SPSS, Yogyakarta: Mediakom, 2009 
 
Muhammad, Manajemen Bank Syariah,Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002  
 
 
 



73 
 

Muhyi, Abdul dan Syamsuddin, ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 
Devisa dan Non Devisa di Indonesia”, 
http://harryramadhon.files.wordpress.com/2008/05/jurnal-kinerja-
keuangan.doc, akses 23 Agustus 2010  

 
Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi’i, Apa dan Bagaimana 

Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 
 
Romli, Muhammad, Analisis Kinerja Bank Syariah Devisa dan Non Devisa, 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, (Desember 2008) 
 
Riyanto, Bambang, Dasar-dasar Pembelanjaaan Perusahaan, edisi ke-4, cet. ke-

7 Yogyakarta: BPFE, 2001 
 
Rivai, Veithzal dkk, Bank and Financial Institution Management:Convensional & 

Syaria System, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 
 
Rivai, Veithzal, Islamic Banking, Jakarta: Bumi Aksara,2010  
 
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2003 
 
Soemitra, Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Predana 

Media Group, 2009 
 
Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), 

Pedoman Akuntasi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Ikatan Akuntansi 
Indonesia, 2003  

 
Majalah Infobank No. 373 April 2010 Vol. XXXII  
 
Majalah Infobank No. 372 Maret 1010 Vol. XXXII 
 
www.syariahmandiri.co.id 
 
www.bi.go.id 
 
 



Lampiran 1 

I 
 

 

LAMPIRAN TERJEMAH 
 

 
NO HALAMAN SURAT 

(AYAT) 
TERJEMAH 

1. 11 Al-Maa’idah 
(2) 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya. 

2. 11 Annisa’ (29) Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. 

3. 19 Al-Baqarah 
(282) 

Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya 
sebagaimana Allah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. 
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II 

 

Rekapitulasi Keuangan Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2003-2005 

(Dalam juta Rupiah) 
 

Tahun 

Periode 
Sebelum 
Devisa 

Total 
Aktiva DPK Pembiayaan Ekuitas DPK+Ekuitas Laba 

2003-
2004 

Januari 1.673.806 1.175.725 1.126.980 437.956 1.613.681 3.782
Februari 1.725.129 1.220.376 1.173.567 439.816 1.660.192 6.581
Maret 1.862.587 1.361.569 1.236.616 438.871 1.800.440 6.040
April 1.961.820 1.448.543 1.348.028 433.138 1.881.681 10.199
Mei 2.091.856 1.567.729 1.409.696 446.337 2.014.066 14.648
Juni 2.207.119 1.690.811 1.452.874 447.245 2.138.056 16.889
Juli 2.266.850 1.760.749 1.500.495 443.493 2.204.242 18.798
Agustus 2.378.561 1.861.106 1.588.917 442.776 2.303.882 17.613.
September 2.630.407 2.097.687 1.602.093 445.196 2.542.883 21.066
Oktober 2.992.209 2.264.426 1.704.802 444.993 2.709.419 20.779
Nopember 3.151.624 2.419.358 1.996.295 444.524 2.863.882 20.104
Desember 3.234.355 2.398.718 1.987.307 429.925 2.828.643 7.026
Januari  3.879.892 2.019.626 2.235.691 450.231 2.469.857 2.994
Februari  3.970.995 2.047.885 2.339.212 450.502 2.498.387 4.257

 Maret 4.035.066 3.252.845 2.763.013 448.683 3.701.528 9.369
 

Tahun 

Periode 
Sesudah 
Devisa 

Total 
Aktiva DPK Pembiayaan Ekuitas DPK+Ekuitas Laba 

2004-
2005 

April ‘04 4.338.986 3.611.716 3.144.474 454.148 4.065.864 17.342
Mei 4.598.867 3.791.712 3.348.744 464.995 4.256.707 27.675
Juni 5.239.094 4.448.185 3.762.776 474.083 4.922.268 40.597
Juli 5.335.514 4.513.330 4.033.059 482.793 4.996.123 53.558
Agustus  5.760.399 4.920.183 4.476.201 492.650 5.412.833 67.128
September 6.058.819 4.714.425 4.876.134 505.826 5.220.251 85.947
Oktober  6.106.502 5.226.604 4.885.268 515.703 5.742.307 100.053
November 6.556.688 5.630.259 5.088.473 528.992 6.159.251 119.052
Desember 6.897.579  5.888.102 5.253.985 549.122 6.273.777 148.083
Januari ‘05 7.087.485 6.099.715 5.439.826 558.024 6.437.224 11.091
Februari  7.054.624 6.037.059 5.682.157 566.368 6.603.257 25.033
Maret  7.361.191 6.293.803 6.100.188 586.198 6.880.001 51.233
April  7.601.043 6.509.357 6.242.985 596.873 7.106.230 68.706
Mei 7.676.752 6.560.243 6.407.555 609.329 7.169.572 86.492

 Juni  7.449.066 6.275.478 6.045.027 590.794 6.866.276 64.969
Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia. 
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Lampiran Rasio Profitabilitas dan Likuiditas  
Bank Syariah Mandiri Sebelum Menjadi Bank Devisa 

Januari 2003 s/d Mei 2005 

Bulan 

2003 2004 2005 
Profitabilitas Likuditas Profitabilitas Likuiditas   
ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

LDR 
(%) 

LAR 
(%) 

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

LDR 
(%) 

LAR 
(%) 

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

LDR 
(%) 

LAR 
(%) 

Januari 0,22 0,86 69,84 67,33 0,08 0,66 90,52 57,62 0,16 1,99 83,77 76,75
Februari 0,38 1,50 70,67 68,02 0,10 0,94 93,63 58,91 0,35 4,42 89,22 80,55
Maret 0,32 1,38 68,68 66,39 0,23 2,09 74,65 68,48 0,70 8,74 91,81 82,87
April 0,52 2,35 71,64 68,71 0,40 3,82 78,00 72,47 0,90 11,51 93,44 82,13
Mei 0,70 3,28 69,99 67,39 0,60 5,95 78,55 72,81 1,13 14,19 93,31 83,47
Juni 0,76 3,78 67,95 65,83 0,77 8,56 77,62 71,52 0,87 11,00 92,00 81,15
Juli 0,83 4,24 68,07 66,19 1,00 11,09 81,48 75,59 - - - - 
Agustus 0,74 3,98 80,78 66,80 1,17 13,63 84,57 77,70 - - - - 
September 0,80 4,73 63,00 60,91 1,42 16,99 87,70 80,48 - - - - 
Oktober 0,69 4,67 62,92 56,97 1,64 19,40 89,82 80,00 - - - - 
November 0,63 4,52 69,71 63,34 1,82 22,50 87,28 77,60 - - - - 
Desember 0,21 1,63 70,26 61,44 2,15 26,96 83,75 76,17 - - - - 
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