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Abstrak

Persaingan industri perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin ketat.
Hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah bank di Indonesia dan semakin
bermacam macamnya produk atau jenis transaksi yang dikeluarkan lembaga
perbankan, tidak terkecuali perbankan syariah. Sebagai negara yang mayoritas
beragam muslim, di Indonesia terdapat bank syariah yang telah mampu tumbuh
dimana kinerjanya tidak kalah dengan bank bank non syariah. Selain itu diantara
bank bank syriah sendiri juga terjadi persaingan untuk menjadi bank syariah
terbaik di Indonesia dengan cara menawarkan bermacam macam produk ataupun
jenis transaksi yang menguntungkan bagi para nasabahnya. Hal ini terlihat dari
beberapa bank yang telah mampu menjadi bank devisa. Di tengah tengah
persaingan tersebut, masyarakat (nasabah) dapat menilai atau memilih bank yang
cocok sebagai tempat menyimpan uang maupun meminta pinjaman. Hal ini bisa
dilakukan dengan melihat kinerja keuangan bank tersebut. Selain itu sebagai bank
yang berlandaskan prinsip islami, masyarakat juga dapat menilai kinerja bank
tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja bank syariah devisa
yang dibandinkan dengan kinerja bank syariah non devisa periode 2009-2010.

Dalam menganalisis kinerja bank syariah, penelitian ini menggunakan metode
CAMEL yang meliputi Capital (CAR), Asset (PPAPAP), Manajemen (NPM),
Earning (ROA dan ROE), Likuidity (FDR), dan Shariah Conformity Indicator
yang meliputi Profit sharing ratio dan zakat ratio. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif yaitu analisis statistik deskriptif dan uji beda menggunakan
Independent t-test/Mann Whitney test.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya terdapat pebedaan
signifikan antara kinerja keuangan bank syariah devisa dibandingkan dengan
kinerja bank syariah non devisa dilihat dari rasio CAR, NPM, FDR, dan Profit
Sharing Ratio. Akan tetapi dilihat dari rasio PPAPAP, ROA, ROE, dan Zakat
Ratio tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kinerja keuangan bank
syariah devisa dibandingkan dengan kinerja bank syariah non devisa.
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