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ABSTRAK 

 

Kinerja keuangan adalah suatu prospek yang akan menunjukkan 

pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Dalam 

penilaian kinerja keuangan bank, dibutuhkan penilaian yang dapat 

menginterprestasikan yang sebenarnya kondisi bank tersebut. Vong 

mempelopori penilaian EAGLES sebagai pendekatan yang disarankan untuk 

mengukur kinerja bank dengan aspek Earning Ability, Asset Quality, 

Growth, Liquidity, Equity, and Strategic Management. EAGLES lebih 

menekankan pada pertumbuhan deposit dan meminimalisir biaya biaya 

personalia. Adapun alternatif lain untuk mengukur kinerja keuangan, yaitu 

RGEC. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 13/1/PBI/2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode RGEC 

(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital). Metode 

RGEC merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan 

manajemen risiko dalam operasional bank. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

analisis penilaian kinerja keuangan dengan metode EAGLES dan RGEC 

pada Bank Syariah Devisa periode 2014-2018. Serta bagaimana EAGLES 

dan RGEC dilihat dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah Devisa menggunakan metode 

EAGLES dan RGEC pada Bank Syariah Devisa periode 2014-2018. Dan 

juga untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai metode 

EAGLES dan RGEC. 

Teknis Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dari website resmi masing-masing Bank Syariah Devisa 

dengan metode pengumpulan data dokumentasi, dengan menyajikan uraian 

perhitungan EAGLES dan RGEC. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1. Secara keseluruhan, 

kinerja keuangan Bank Syariah Devisa di Indonesia pada periode 2014-2018 

yang telah dihitung menggunakan metode EAGLES memperoleh predikat 

“Baik”. 2. Hasil keseluruhan kinerja keuangan Bank Syariah Devisa di 

Indonesia pada periode 2014-2018 yang telah dihitung menggunakan 

metode RGEC memperoleh predikat “Baik”. 3. Pada aspek EAGLES, dalam 

manajemen asset islam, harus sesuai dengan pengawasan dari Allah untuk 

setiap kegiatan usaha dalam memperoleh keuntungan sebagai tolak ukur 

kinerja. Pada aspek RGEC, manajemen harus memiliki prinsip-prinsip 

manajemen syariah, Corporate Governance harus mengintegrasikan aspek 

peraturan yang didasarkan pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai 

intinya. 

 

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Bank Syariah Devisa, EAGLES, RGEC. 

 







 

iv 

 

 



 

v 

 

MOTTO 

ًِ َِوَستَُردُّونَِِِمنُىَنِ ُمؤِ ل ِٱوَِِۥَوَرُسىلُهَُِِعَملَُكمِ ِّلَلُِٱِفََسيََريَِملُىا ِعِ ٱَِوقُلِِ ِلِمَِِعِ ِإِلَ

 ٥٠١َِِملُىنَِتَعِ ُِكنتُمِ ِبَِمبِفَيُنَبِّئُُكمَِدةِِلَشهَِ ٱوَِِبَِِغيِ ل ِٱ

 

Artinya:  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan” (Q.S. At taubah: 105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kasih sayang serta rahmatnya, memberikan kemudahan kepada 

penulis, sholawat beriring salam selalu penulis sampaikan kepada tokoh panutan 

alam Nabi Muhammad SAW. Dari hati penulis yang paling dalam skripsi ini 

penulis persembahkan kepada: 

1. Ayahanda tercinta Risdianto, Ibunda tercinta R Jua Teja Ningrat selaku orang 

tuaku yang sangat berjasa, terimakasih atas dukungannya telah 

memberikan semangat  dan  perjuangan  yang orang tua  saya  berikan  

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Terimakasih kepada dua saudara perempuan dan satu saudara laki-lakiku, 

Liecencia Chintia Maretha, Delicha Risthejawati, dan Panji Asmoro Dwi 

Prasetyo atas bantuan motivasi dukungan selama masa perkuliahan sampai 

pada tahap ini. 

3. Terimakasih kepada kakak iparku Youricho Suwarna Dwi Chandra Buana 

atas motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

4. Terimakasih juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu memberikan 

dukungan moril maupun materil. 

5. Dan untuk almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan 

Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas. 

  
 
 
 

 

 



 

vii 

 

RIWAYAT HIDUP  

Devita Risthejawati, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 20 Juli 1998. 

Anak ketiga dari pasangan Bapak Risdianto dan Ibu R Jua Teja Ningrat. Riwayat 

Pendidikan yang telah diselesaikan adalah : 

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) penulis ditempuh di SD Negeri 1 Tanjung 

Gading, Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010. 

2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) ditempuh di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan diselesaikan pada 

tahun 2013. 

3. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK 

Negeri 1 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016. 

4. Pada  tahun  2016  penullis  terdaftar  sebagai  mahasiswa di  Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam di jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung 

Demikianlah  riwayat  hidup  penulis  yang  dapat  dibagikan  dari  aspek 

Pendidikan. 

 

Bandar Lampung, 27 April 2020 

Yang Membuat, 

 

  

Devita Risthejawati 

NPM.1651020248 

 

 



 

viii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT 

yang telah mencurahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Devisa di Indonesia dengan Pendekatan EAGLES dan RGEC Periode 2014-

2018” sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, 

oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang 

sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

3. Bpk. Madnasir, S.E., M.S.I selaku  pembimbing I dan Bpk. Muhammad 

Kurniawan, S.E., M.E.Sy  selaku  pembimbing  II  yang  telah  bersedia  

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis 

hingga dapat terselsaikannya penyusunan skripsi ini. 



 

ix 

 

4. Bapak dan  Ibu  Dosen  serta  karyawan  fakultas  Fakultas Ekonomi  Dan 

Bisnis Islam UIN Raden  Intan  Lampung telah memberikan ilmu yang 

sangat berarti. 

5. Bapak  dan  ibu  karyawan  perpustakan  pusat  dan  perpustakaan  fakultas 

yang  selalu  senantiasa  membantu  dalam  menyediakan  literatur  bagi 

penulis. 

6. Orang  tuaku,  kakakku, adikku, ponakan-ponakanku  dan  semua  keluarga  

yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku. 

Terima kasih kepada keluargaku, terima kasih banyak atas pelajaran yang 

kalian berikan kepada penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2016. 

8. Untuk  keluarga  besar  PS  C  angkatan  2016  terimakasih  telah  menjadi 

keluarga selama 3 tahun 8 bulan ini yang membentuk dan menyaksikan  

perjuangan penulis hingga titik saat ini. 

9. Teman-teman KKN Pekon Tanjung Rejo Kelompok 164 angkatan 2019 yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Untuk sahabat-sahabatku Tria Mei Diana, Elvina Sapitri, Rossa Fadhillah 

Arista, Aprilia Lestari, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menyemangati dan selalu 

penulis repotkan di segala situasi. 



 

x 

 

11. Untuk Joni Prakoso yang selalu setia mendengar keluh dan kesalku, yang 

selalu mendukung, menyemangati dan yang selalu penulis repotkan selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

12. Seluruh Karyawan dan Staff Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor 

Cabang Bandar Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran selama 

magang. 

13. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu 

oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini 

penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampunan dan 

perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung, 27 April 2020 

 

 

 

 

Devita Risthejawati 

NPM.1651020248 

 



 

xi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i 

ABSTRAK  .................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ iii 

PERSETUJUAN .......................................................................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... v 

MOTO  ......................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ....................................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ................................................................................. ix 

DAFTAR ISI ............................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL...................................................................................... xiv 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xvi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ........................................................................... 1 

B. Alasan Memilih Judul .................................................................. 3 

C. Latar Belakang ............................................................................. 5 

D. Batasan Masalah ......................................................................... 10 

E. Rumusan Masalah ...................................................................... 11 

F. Tujuan Penelitian........................................................................ 11 

G. Manfaat Penelitian...................................................................... 12 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah ....................................................... 14 

2. Dasar Hukum Bank Syariah .................................................. 15 

3. Sumber Dana Bank Syariah ................................................... 18 

4. Karakteristik Bank Syariah .................................................... 19 

5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah................................................. 20 

6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ................ 22 

B. Bank Devisa dan Non Devisa 

1. Bank Devisa ........................................................................... 22 

2. Bank Non Devisa ................................................................... 25 

C. Kinerja Keuangan 

1. Pengertian Kinerja Keuangan ................................................ 26 

2. Dasar Hukum Kinerja Keuangan ........................................... 27 

3. Tujuan Kinerja Keuangan ...................................................... 28 

D. Laporan Keuangan 



 

xii 

 

1. Pengertian Laporan Keuangan............................................... 29 

2. Dasar Hukum Laporan Keuangan ......................................... 30 

3. Tujuan Laporan Keuangan .................................................... 31 

4. Macam-Macam Laporan Keuangan ...................................... 33 

E. Metode EAGLES 

1. Teori Metode EAGLES ......................................................... 35 

2. Indikator-Indikator Metode EAGLES ................................... 37 

a. Earning Ability .................................................................. 37 

b. Asset Quality ..................................................................... 38 

c. Growth Rate ...................................................................... 38 

d. Liquidity ............................................................................ 39 

e. Equity ................................................................................ 39 

f. Strategi Management ........................................................ 40 

F. Metode RGEC 

1. Teori Metode RGEC .............................................................. 41 

2. Penetapan Penilaian RGEC ................................................... 42 

3. Indikator-Indikator Metode RGEC ........................................ 43 

a. Risk Profile ........................................................................ 43 

b. Good Coorporate Governance .......................................... 44 

c. Earning .............................................................................. 46 

d. Capital ............................................................................... 47 

G. EAGLES dan RGEC dalam Perspektif Islam ............................ 48 

H. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 51 

I. Kerangka Pemikiran ................................................................... 56 

J. Hipotesis Penelitian .................................................................... 57 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat penelitian ............................................................ 59 

B. Sumber Data ............................................................................... 59 

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 60 

D. Populasi dan Sampel .................................................................. 60 

E. Definisi Operasional Variabel .................................................... 62 

F. Teknik Analisis Data .................................................................. 72 

BAB IV ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................... 74 

1. Bank Muamalat Indonesia ..................................................... 74 

2. Bank Mega Syariah ............................................................... 74 

3. Bank BNI Syariah .................................................................. 75 

4. Bank Syariah Mandiri ............................................................ 75 

5. Bank Maybank Syariah Indonesia ......................................... 76 

B. Hasil Peneltian dan Pembahasan ................................................ 76 

 

 



 

xiii 

 

BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan .............................................................................. 104 

B. Saran ......................................................................................... 106 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1. Total Asset dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia ............... 6 

Tabel 1.2. Daftar Bank Syariah Devisa .................................................................... 8 

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ................................ 21 

Tabel 2.2. Daftar BUS yang Menjadi Bank Syariah Devisa  ................................. 24 

Tabel 3.1. Tabel Bank Umum Syariah (BUS) ....................................................... 58 

Tabel 3.2. Daftar BUS yang Menjadi Bank Syariah Devisa  ................................. 59 

Tabel 3.3. Tabel Peringkat Return On Asset(ROA) ............................................... 60 

Tabel 3.4. Tabel Peringkat Return On Equity(ROE) ............................................. 60 

Tabel 3.5. Tabel Peringkat Net Performing Financing(NPF) ................................ 61 

Tabel 3.6. Tabel Peringkat Financing to Deposit Ratio(FDR) .............................. 63 

Tabel 3.7. Tabel Peringkat Capital Adequacy Ratio(CAR) ................................... 64 

Tabel 3.8. Tabel Nilai Komposit Good Corporate Governance(GCG)................. 67 

Tabel 3.8. Tabel Peringkat Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) .................................................................................................. 68 

Tabel 4.1. Data Rasio Keuangan PT Bank Muamalat Tbk dengan EAGLES ....... 74 

Tabel 4.2. Data Rasio Keuangan PT Maybank Syariah dengan EAGLES ............ 76 

Tabel 4.3. Data Rasio Keuangan PT BNI Syariah dengan EAGLES .................... 78 

Tabel 4.4. Data Rasio Keuangan PT Bank Mega Syariah dengan EAGLES ........ 80 

Tabel 4.5. Data Rasio Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dengan EAGLES ..... 82 

Tabel 4.6. Data Rasio Keuangan PT Bank Muamalat Tbk dengan RGEC ............ 84 

Tabel 4.7. Data Rasio Keuangan PT Maybank Syariah dengan RGEC................. 85 

Tabel 4.8. Data Rasio Keuangan PT BNI Syariah dengan RGEC ......................... 86 

Tabel 4.9. Data Rasio Keuangan PT Bank Mega Syariah dengan RGEC ............. 87 

Tabel 4.10. Data Rasio Keuangan PT Bank Syariah Mandiri dengan RGEC ....... 88 

Tabel 4.11. Predikat BUS dengan Metode EAGLES ............................................ 89 

Tabel 4.12. Hasil Penilaian BUS dengan Metode EAGLES ................................. 91 

Tabel 4.13. Predikat BUS dengan Metode RGEC ................................................. 91 

Tabel 4.14. Hasil Penilaian BUS dengan Metode RGEC ...................................... 93 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah  

2. Rasio-rasio Keuangan Bank Umum Syariah  

3. Berita Acara Seminar Proposal  

4. SK Pembimbing 

5. Blangko Konsultasi Skripsi 

6. Berita Acara Munaqosyah 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis 

Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa di Indonesia dengan 

Pendekatan EAGLES dan RGEC Periode 2014-2018”. Sebelum 

menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu 

penulis akan menjelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Dalam Penegasan 

judul ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi 

arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan 

dengan jelas.  

1.  Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1 

2. Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
2
 

3. Bank Syariah Devisanadalah bank syariah yang dapat melaksanakan 

transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing 

                                                             
1
Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Fajar Mulya, 1996), h.21. 
2
Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2. 



2 

 

 
 

secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar 

negeri, travellers chaque, pembukaan dan pembayaran letter of credit 

dan transaksi lainnya.
3
 

4. Metode EAGLES adalah analisis pendekatan yang disarankan untuk 

mengukur dan membandingkan kinerja bank-bank secara lebih tepat, 

obyektif dan konsisten. Inisatif yang dapat dilakukan manajemen untuk 

mempengaruhi kemampuan menghasilkan aktiva petumbuhan likuiditas, 

modal dan manajemen strategi. Aspek EAGLES merupakan singkatan 

dari earning ability (kemampuan menghasilkan), asset quality (kualitas 

aktiva), growth (pertumbuhan), liquidity (likuiditas), equity (modal), dan 

strategic management (manajemen strategi).
4
 

5. Metode RGEC adalah metode penelitian tingkat kesehatan bank 

sebagaimana yang telah disebutkan pada PBI Nomor 13/1/PBI/2011 

tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, bahwa Bank Umum 

wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) Tingkat Kesehatan 

Bank dengan menggunakan risiko. RGEC yaitu singkatan dari Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital.
5
 

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini 

adalah untuk menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dengan 

                                                             
3
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.2 

4
Arif Hartono, "Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Metode Eagles (Studi Kasus Pada 

Bank BUMN Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2013)”, Jurnal Ekuilibrium, Vol. 10, No. 2, 

(2015), h. 58. 
5
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum 



3 

 

 
 

membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Menganalisis 

laporan keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi 

kinerja di masa lalu, dengan berbagai analisis guna meningkatkan kinerja 

perusahaan di waktu yang akan datang. Dengan objek penelitian Bank 

Umum Syariah yang dapat melakukan transaksi mata uang asing (valas) 

pada kegiatan perbankannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah 

Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital(RGEC) 

dan Earning Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity, and Strategic 

Management (EAGLES). 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Secara objektif, penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Di dalam penelitian ini penulis mengambil lima Bank Umum 

Syariah untuk dijadikan objek penelitian, kelima BUS ini merupakan 

Bank Syariah Devisa. Kelima BUS ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk 

dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Kelima 

BUS tersebut diantaranya: Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank 

Maybank Syariah Indonesia, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. 

Kelima Bank Syariah Devisa tersebut, dapat menawarkan jasa – jasa 

bank yang berkaitan dengan mata uang asing seperti transfer keluar 

negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa – jasa 

valuta asing lainnya. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum 

suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa. 
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Dengan melakukan penelitian tentang Bank Syariah Devisa akan 

memberikan gambaran atas kelebihan dan kekurangan yang terdapat 

dalam kinerja keuangan Bank Syariah Devisa sehingga dengan 

mengetahui kekuatan bank, dan dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan usaha bank. Dan juga untuk menilai kinerja keuangan 

Bank Syariah Devisa dengan dua pendekatan yaitu EAGLES dan RGEC. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

penilaian kinerja keuangan pada Bank Syariah Devisa. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pokok pembahasan penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari 

penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan 

Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bahasan 

tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank 

dan Lembaga Keuangan lainnya, khususnya Analisis Keuangan Bank 

Syariah. 

b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena literatur 

dan sumber – sumber yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini 

tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel, maupun di website resmi bank 

yang bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah di audit 

dan dipublikasikan. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respons dari 

kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar 

tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai 

moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, tetapi lebih 

mengandalkan pada sistem bagi hasil. Bank syariah adalah lembaga 

keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Alquran dan Hadits, dimana bank syariah dalam lalu 

lintas pembayarannya serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
6
 Salah satu landasan hukum Islam 

tentang perbankan syariah yaitu : 

                         

       

  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali „Imran [3]: 

130)
7
 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang tidak mengandalkan 

bunga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, namun beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Dimana Bank Syariah akan memberikan 

                                                             
6
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1-2. 

7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 66.  
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alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat 

dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi 

yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan 

dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan di perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan beragam 

produk serta layanan jasa perbankan yang sangat beragam dengan skema 

keuangan yang lebih bervariatif, kini perbankan syariah menjadi alternatif 

sistem perbankan yang sangat kredibel dan dapat diminati oleh seluruh 

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
8
 

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka 

pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki 

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya 

secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, 

yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam 

lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah 

dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
9
 Total 

Aset dan Total Pembiayaan Perbankan Syariah dari Tahun 2014-2018 

mengalami fluktuasi yang cukup meningkat, perubahan ini dapat diihat pada 

tabel 1.1. 

 

 

                                                             
8
https://www.bi.go.id Diakses tanggal 10 Oktober 2019 pukul 10.10 

9
Ibid., 

https://www.bi.go.id/
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Tabel 1.1 

Total Aset dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 

(Triliun Rp) 

Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Aset 204,96 213,42 254,18 288,02 304,98 

Total Pembiayaan 147,94 153,96 177,48 189,78 202,29 

Sumber: https://ojk.go.id
10

 

 

Dapat dilihat dari tabel diatas, pertumbuhan aset dan pembiayaan 

Perbankan Syariah di Indonesia semakin meningkat dari tahun 2014-2018. 

Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset perbankan 

syariah yang terdiri 12 BUS, 23 UUS dan 163 BPRS hanya sebesar 204,96 

triliun.Pada tahun 2015-2018, aset perbankan syariah mengalami 

peningkatan yang pesat. Hal ini disebabkan adanya penerimaan yang baik 

oleh masyarakat Indonesia dalam sistem lembaga keuangan syariah, 

sehingga seiring berjalannya waktu baik perbankan milik BUMN maupun 

swasta saling mengembangkan sistem perbankan syariah dan memberikan 

pelayanan jasa yang terbaik serta beragam guna meningkatkan minat dan 

kepercayaan masyarakat dengan perbankan syariah. 

Pada Bank Umum Syariah, terdapat lima Bank Syariah yang ditunjuk 

oleh Bank Indonesia sebagai Bank Syariah Devisa. Dan terdapat beberapa 

Bank Umum Syariah yang non devisa. Bank Syariah Devisa adalah bank 

syariah yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

                                                             
10

Statistik Perbankan Syariah (on-line) tersedia di: https://ojk.go.id (13 Oktober 2019) 

https://ojk.go.id/
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berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers chaque, pembukaan dan 

pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya.
11

 Sedangkan Bank 

Syariah Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, seperti : transfer ke luar 

negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran 

letter of credit dan transaksi lainnya sehingga tidak bisa melakukan 

transaksi seperti hal nya bank devisa.
12

 Daftar Bank Syariah Devisa yang 

akan diteliti dapat diihat pada tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 

Daftar Bank Syariah Devisa 

Bank Syariah Devisa 

PT. Bank Syariah Mandiri 

PT.BNI Syariah 

PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Maybank Syariah Indonesia 

PT. Bank Mega Syariah 

Sumber: Bank Indonesia, 2019 

Sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, maka bank harus 

menunjukkan kinerja keuangan yang baik untuk memperoleh kepercayaan 

dari masyarakat. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

                                                             
11

Yuli Muhayati, Raditya Sukmana, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Devisa dengan Bank Syariah Non Devisa Periode 2012-2014”, Jurnal Ekonomi Syariah 

Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 2 (2017), h. 102.   
12

Nani Hartati, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan: Bank Devisa dan Bank Non 

Devisa”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No.2. (2017), h. 37. 
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untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.
13

 

Dalam penilaian kinerja keuangan dapat dilihat kesehatan suatu bank 

yang dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku.
14

 

Beberapa penelitian tentang perbedaan kinerja keuangan perbankan 

dengan menggunakan metode CAMEL, telah banyak dilakukan, penelitian-

penelitian tersebut menghasilkan hasil yang beragam. Dalam analisis 

CAMELS terdapat beberapa kelemahan yaitu sebagian besar data-data 

dalam perhitungan Management dan sensitivy on market risk tidak 

dipublikasikan secara umum. Melihat keterbatasan dalam analisis CAMELS 

maka dalam penelitian ini terdapat beberapa metode, penilaian kinerja 

keuangan perbankan dapat dianalisis dengan menggunakan metode 

EAGLES dan RGEC. Aspek penilaian EAGLES ini dipelopori oleh Vong 

(1997) sebagai pendekatan yang disarankan untuk mengukur dan 

membandingkan kinerja bank-bank secara lebih tepat, obyektif, dan 

konsisten. Dimana metode EAGLES lebih menekankan pada aspek 

pertumbuhan deposit pada sisi pembiayaan dan juga meminimalisir adanya 

biaya-biaya personalia yang dikeluarkan oleh bank. Aspek penilaian 

EAGLES merupakan singkatan dari Earning ability (kemampuan 

                                                             
13

Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2 
14

Nani Hartati, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan: Bank Devisa dan Bank Non 

Devisa”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No.2. (2017), h. 34. 
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menghasilkan), Asset quality (kualitas aktiva), Growth (pertumbuhan), 

Liquidity (likuiditas), Equity (modal), dan Strategic Management 

(manajemen strategi).
15

 Sedangkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral  

mengeluarkan peraturan Nomor13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank dengan metode RGEC dengan empat aspek penilaian 

meliputi Profil Risiko (Risk Profile), Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance), Rentabilitas (Earning) dan Permodalan 

(Capital). Metode RGEC juga lebih menekankan akan pentingnya kualitas 

manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor 

pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak 

langsung.
16

 

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Devisa di Indonesia dengan Pendekatan EAGLES dan RGEC Periode 

2014-2018”. 

 

D. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dibatasi pada analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja 

keuangan bank pada periode 2014-2018. 

                                                             
15

Arif Hartono, "Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Metode Eagles (Studi Kasus 

Pada Bank BUMN Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2013)”, Jurnal Ekuilibrium, Vol. 10, No. 2, 

(2015),h. 56. 
16

Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 9-10. 
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Adapun yang menjadi objek data dalam penelitian ini adalah kinerja 

keuangan Bank Syariah Devisa pada periode 2014 – 2018. Metode yang 

digunakan adalah Earning Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity, 

dan Strategic Management (EAGLES), dan Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning dan Capital (RGEC). 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana i penilaian kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dii Indonesiai 

pada periodei 2014-2018i dengani menggunakani metodei Earning Ability, 

Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity and Strategic Management 

(EAGLES)? 

2. Bagaimana i penilaian kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dii Indonesiai 

pada periodei 2014-2018i dengan menggunakan metode Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC)? 

3. Bagaimanakahi metodei Earning Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, 

Equity and Strategic Management (EAGLES) dan metode Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC) jika dilihat 

dari perspektif islam? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dii 

Indonesiai padai periodei 2014-2018i dengani menggunakani metodei Earning 

Ability, Asset Quality, Growth, Liquidity, Equity and Strategic 

Management (EAGLES). 

2. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan Bank Syariah Devisa dii 

Indonesiai pada periodei 2014-2018i dengan menggunakan metode Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC). 

3. Untuk mengetahui metode i Earning Ability, Asset Quality, Growth, 

Liquidity, Equity and Strategic Management (EAGLES) dan metode Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC) jika 

dilihat dari perspektif islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, 

yaitu memperluas wawasan mengenai kinerja keuangan Bank Syariah 

Devisa di Indonesia dengan pendekatan EAGLES dan RGEC. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman 

menganalisis kinerja keuangan Bank Syariah Devisa di Indonesia 

dengan pendekatan EAGLES dan RGEC. 
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b. Bagi Objek yang Diteliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan dan penilaian terhadap 

kinerja perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah karya 

ilmiah yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah  

Bank syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa 

perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip pada perbankan syariah 

mendasarkan pada akad-akad tradisional islam yang mana keberadaannya 

sangat bergantung pada kebutuhan riil nasabah.
17

 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang tidak mengandalkan bunga/riba 

dalam kegiatan usahanya dan dikembangkan berpedoman pada Al-Qur‟an 

dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
18

 

Dalam sistem perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil 

(Mudharabah) dan resiko antara pengguna dana (pengusaha) dengan 

penyedia dana (investor). Selain dari sistem bagi hasil (Mudharabah), 

perbankan syariah juga mengelola zakat serta dalam transaksi-transaksi 

nya tidak menerapkan yang berkaitan dengan barang-barang haram yang 

mengandung unsur gharar,maisir dan riba.
19

 

                                                             
17

Khotibul Umam, Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan 

dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 1-2. 
18

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.2. 
19

Dedi Suhendro, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah VS 

Bank Umum Konvensional di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Keuangan”, Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 9. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. Jadi dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya, bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang diatur 

dalam syariat islam yaitui terbebasi darii hal-hali yangi mengandung unsur 

kedzaliman, dimana yang termasuk di dalamnya adalah riba (bunga), 

maysir (spekulasi),igharar (ketidaki jelasan),i serta terbebas dari perkara 

yang bathil. 

2. Dasar Hukum Bank Syariah  

Dasari perbankani syariahi mengacui kepadai ajarani agamai islami 

yangi bersumberi padai Al-Qur‟an,i Al-Hadist/As-Sunnah,i dani ijtihad.i 

Ajarani islami yangi bersumberi padaiwahyui ilahii dani As-Sunnahi 

mengajarkani kepadai umatnyai untuki berusahaimendapatkani kehidupani 

yangi baiki dii duniai yangi sekaligusi memperolehi kehidupaniyangi baiki 

dii akhirat.
20

iSelain itu juga perbankan syariah diatur oleh undang-undang. 

Berikuti inii landasan hukum islam serta undang-undangi yangi melandasii 

hukumi perbankani syariahi yaitu: 

a. Landasan Hukum Islam  

 

نُىْا ٱه اأ يُّي     ام  ا ب قِي  ِمن  ٱتَّقُىاْ ٱلَِّذين  ء  ذ ُروْا م  ب ى   ٱَّللَّ  و  ؤ  لزِّ  ٨٧٢ِمنِين  ْا إِن ُكنتُم مُّ

 
 

                                                             
20

i Naf‟an,i Pembiayaani Musyarakahi i Dani Mudharabah (Jakartai :i Graha Ilmu,i 2016),i h.i 22. 
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Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah 

dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba!” (QS Al-

Baqarah:278).
21

 

 

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman 

dan bertakwa melalui meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi 

hambanya dari keridhaan-Nya. Makna dari “tinggalkan sisa riba” di 

sini adalah tinggalkanlah hartamu yang merupakan kelebihan dari 

pokok yang harus dibayarkan oleh orang lain. Dan dijelaskan pula 

bahwa apabila sisa riba tersebut tidak ditinggalkan oleh orang-orang 

yang beriman, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi pada 

pengambil riba tersebut. 

Ayat di atas kaitannya dengan bank syariah adalah di dalam 

perbankan syariah segala jenis transaksinya tidak boleh mengandung 

unsur riba (bunga) di dalamnya. Pada bank syariah dikenal dengan 

sistem nisbah (bagi hasil) antara si pemilik modal dengan si peminjam 

dengan unsur suka sama suka. Hal ini bertujuan agar terwujudnya 

aktifitas ekonomi yang adil dan kemaslahatan diantara pemilik harta 

(modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara 

berani dan penuh rasa tanggung jawab. 

                                                             
21

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 49.  
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidakbenar), kecuali dengan 

jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisa [4]: 29)
22

 

 

Dengan ayat ini Allah menerangkan hukum transaksi secara 

umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. 

Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan 

dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam 

ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) 

harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syari‟at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain 

dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan juga saling 

ikhlas. 

Ayat di atas kaitannya dengan bank syariah bahwasannya bank 

Syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari 

ajaran Islam (batil) dan juga dalam bertransaksi tidak boleh saling 

memanfaatkan satu sama lain. Namun, harus selalu tolong menolong 

demi menciptakan suatu kesejahteraan bersama. 

                                                             
22

Ibid, h. 83. 
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d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
23

 

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa proses pendirian 

bank syariah dilakukan melalui persetujuan prinsip, yaitu persetujuan 

untuk melakukan persiapan pendirian bank dan izin usaha, yaitu izin 

yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah 

persiapan pendirian bank pada persetujuan prinsip terpenuhi. Agar izin 

usaha bank syariah diperoleh, terlebih dahulu harus dipenuhi 

persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan 

kepengurusan, permodalan, kepemlikan, keahlian di bidang perbankan 

syariah dan kelayakan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia.
24

 

3. Sumber Dana Bank Syariah 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil 

maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga 

keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa 

dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata 

                                                             
23

Undang-undang Perbankan Syariah (on-line) tersedia di: www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/ 

(29 Oktober 2019).  
24

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 64. 

http://www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/
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lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.
25

  Sumber dana bank adalah 

usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai biaya-biaya 

operasionalnya. Adapun sumber-sumber dana bank antara lain: 

a. Modal yang diserahkan oleh para pemilik kepada bank. Pembelian aset 

seperti tanah, gedung, gedung dan aset lainnya.  

b. Titipan (wadiah) merupakan prinsip yang digunakan bank syariah 

dimana bank menerima titipan dari nasabah. 

c. Investasi (mudharabah) merupakan akad yang sesuai dengan prinsip 

mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana 

(shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib).
26

 

 

4. Karakteristik Bank Syariah 

Prinsip syariah islam dalam pengelolaan harta menekankan pada 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bank syariah 

ialah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, 

dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan 

prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari 

prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money) 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 
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Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 114. 
26

Dedi Suhendro, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah VS 

Bank Umum Konvensional di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Keuangan”, Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 12. 
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e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang 

f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
27

 

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah 

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan 

maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena 

bunga merupakan riba yang diharamkan. Di samping itu bank syariah juga 

dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa 

perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
28

 

5. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang 

menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan 

nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya 

berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan 

dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan 

nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan 

menghindari kegiatan spekulatif dan berbagai transaksi keuangan. Maka 

dari itu, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:  

a. Prinsip Simpanan Murni (al-wadiah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang 

kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. 

                                                             
27

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 5 
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Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna 

mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.  

b. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Prinsip bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha 

ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara 

bank dengan nasabah penerima dana. Dimana pembagian hasil ini 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai akad yang 

disepakati. Bentuk produk ini yaitu mudharabah dan musyarakah.  

c. Prinsip Jual Beli (At-Tijarah) 

Prinsip jual beli adalah tata cara jual beli di mana bank akan 

membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan 

harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin) yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. 

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

Prinsip sewa terbagi menjadi dua yaitu : (1) Ijarah Sewa Murni, 

dimana bank membeli dahulu equipment yang dibutuhkan oleh 

nasabah, kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati 

kepada nasabah. (2) Ijarah al Muntahiya Bit Tamlik dimana 

penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk 

memiliki barang pada akhir masa sewa. 
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e. Prinsip Fee/Jasa (Al-Ajr-Walumullah) 

Prinsip jasa meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk ini antara lain Bank Garansi, Safe 

Deposit Box, Jasa Transfer, dan lain-lain.
29

 

 

6. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
30

 

Bank Syariah Bank Konvensional 

M Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja. 

II  Investasi yang halal dan haram. 

Be Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli, atau sewa. 

M Memakai prinsip bunga. 

BeBerorientasi pada keuntungan, 

kemakmuran, dan kebahagiaan dunia 

dan akhirat. 

Be Berorientasi pada keuntungan saja. 

H Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan. 

H Hubungan dengan nasabah hanya 

sebagai debitur dan kreditur. 

Pe Penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatwa Dewan 

Pengawas Syariah. 

T iTidak terdapat dewan sejenis. 

Sumber: International Journal of Social Science and Business 

 

B. Bank Devisa dan Bank Non Devisa  

1. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya dapat 

melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan 

dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Dengan 

                                                             
29

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 27-28. 
30

Molli Wahyuni, Ririn Eka Efriza, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia”, International Journal of Social Science and 

Business, Vol. 1, No. 2, (2017). 
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demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi 

dalam skala interasional.
31

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

suatu bank non devisa dapat diberikan izin menjadi bank devisa sesuai SK 

DIR No. 28/64/KEP/DIR tentang persyaratan bank umum bukan bank 

devisa menjadi bank umum devisa, antara lain:  

a) CAR minimum dalam bulan terakhir 8%.  

b) Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong 

sehat.  

c) Modal disetor minimal Rp. 150 miliar.  

d) Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

bank umum meliputi: organisasi, sumber daya manusia, dan pedoman 

operasional kegiatan devisa.
32

 

Tugas dan usaha Bank Syariah Devisa antara lain : 

1). Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. 

2). Melayani pembukaan dan pembayaran L/C. 

3). Melakukan jual beli valuta asing. 

4). Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas. 

5). Membuka atau membayar Traveller Cheque  

6). Menerima tabungan valas.
33
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Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka 

Utama, 2013), h. 9. 
32

Nani Hartati, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Bank Non 

Devisa”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No. 2, (2017), h. 37. 
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h. 44. 
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Dalam menentukan besarnya devisa terdapat beberapa sistem devisa 

antara lain:
34

 

a. Sistem standar emas (gold standart system) 

1) Nilai mata uang di Negara dinyatakan dengan emas. 

2) Emas yang jumlahnya tak terbatas bebas keluar masuk negara 

tersebut. 

b. Sistem kurs mengambang (Floating Exchange Control) 

1) Murni (clean float), apabila penentuan kurs valas di bursa valas 

terjadi tanpa campur tangan pemerintah 

2) Kurang murni (dirty floaat managed), pemerintah ikut campur 

tangan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap valas di 

bursa valas. 

c. Sistem pengawasan devisa (Exchange Control System) 

Untuk mencegah adanya aliran modal keluar dan melindungi 

pengaruh depresi dari neagara lain, terutama saat menghadapi 

keterbatasan cadangan valuta asing yang relativ lebih rendah 

dibandingkan dengan permintaan.  

d. Sistem kurs tambahan (Pagged Rate System) 

Sistem ini menggunakan nilai tukar yang mana dilakukan dengan 

mengkaitkan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain atau sejumlah mata uang tertentu. 

Daftar Bank Syariah Devisa dapat dilihat pada tabel  2.2. 
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Ibid, h. 47. 
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Tabel 2.2 

Daftar BUS yang menjadi Bank Syariah Devisa
35

 

No. Nama Bank Peresmian 

1 Bank i BNI i Syariah 09 Juli 2010 

2 Bank Muamalat i Indonesia 27 Oktober 1994 

3 Bank Syariah Mandiri 18 Maret 2002 

4 Bank Mega Syariah i Indonesia 16 Oktober 2008 

5 Maybank Syariah Indonesia 23September 2010 
Sumber: Bank Indonesia, 2019 

 

2. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa seperti: transfer ke luar 

negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan dan 

pembayaran Letter of Credit  dan transaksi lainnya. Sehingga tidak bisa 

melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa 

merupakan kebalikan dari bank devisa, yang transaksinya masih dalam 

batas-batas negara. 

Bank Non Devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi Bank 

Devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain :  

1. Volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu. 

2. Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong 

sehat. 

3. Kemampuannya dalam memobilisasi dana. 

4. Memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.
36
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C. Kinerja Keuangan 

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Ahli ekonomi Fahmi mengartikan kinerja keuangan adalah gambaran 

tentang keberhasilan perusahaan berupahasil yang telah dicapai berkat 

berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan 

suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.
37

 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.
38

 

Dalam definisi lain kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang 

pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan 

dimasa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh 

posisi keuangan perusahaan-perusahaan yang mewakili realitas perusahaan 

dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut.
39

 

Selain itu kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu 

prospek atau masa depan, yang akan menunjukkan pertumbuhan dan 

potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan itu sendiri.
40
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Sama hal seperti perbankan lainnya, perbankan syariah juga harus 

diketahui kinerjanya untuk mengetahui keadaan operasional bank itu 

sendiri. Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan 

efektifitas dan efisiensi perbankan syariah dalam mencapai tujuan  

perusahaannya. Kinerja keuangan bank dapat mencerminkan kemampuan 

operasional bank. Penurunan kinerja dapat menyebabkan operasional bank 

yang tidak optimal sehingga dapat menyebabkan bank dalam keadaan 

yang tidak baik bahkan beresiko bank mengalami kebangkrutan.  

2. Dasar Hukum Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil 

kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi 

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan 

buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar 

yang telah ditentukan). Adapun firman Allah surah Al-Ahqaaf : 19 yang 

menjelaskan tentang kinerja keuangan yaitu sebagai berikut: 

                           

                

 
Artinya: 

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan 

pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaaf [46]: 

19)
41
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 504. 
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Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik pula bagi perusahaannya maka ia akan 

mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaannya. 

Ayat di atas juga berkenaan dengan kinerja keuangan. Kinerja 

merupakan hasil dan keluaran yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

sesuai dengan perannya dalam organisasi dalam periode tertentu dapat 

berupa hasil kerja, prestasi kerja, atau tingkat keberhasilan seseorang 

dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Kinerja 

karyawan yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam 

upaya instansi untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam 

suatu organisasi atau instansi. Apabila suatu perusahaan kinerja 

keuangannya dalam keadaan baik maka akan memberikan keuntungan 

yang baik juga untuk perusahaannya.  

3. Tujuan Kinerja Keuangan 

Analisis kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi 

pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan. 

Analisis kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis 

terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi dan 
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memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Berkaitan dnegan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa 

tujuan: 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai 

dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua 

aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.
42

 

 

D. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut PSAK 1 Nomor 1 menerangkan bahwa laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara seperti 

sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Di samping itu juga, termasuk informasi tambahan yang 

berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
43

 

Dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi 

Indonesia Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan adalah neraca 
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Riswan dan Yolanda Kesuma, “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam 
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dan perhitungan laba rugi serta segala keterangan-keterangan yang dimuat 

dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan 

dana-dana.
44

 

Sedangkan menurut Farid dan Siswanto yang dimaksud dengan 

laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu memberikan 

bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang 

bersifat financial.
45

 

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan 

PSAK Nomor 10 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Oleh 

karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak 

yang terkait dengan bank syariah. Laporan keuangan bank Syariah 

setidaknya disajikan secara tahunan. 

2. Dasar Hukum Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya 

satu tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna, 

guna memperoleh informasi tambahan disamping yang tercakup dalam 

laporan keuangan.
46

 Adapun firman Allah surah Al-Baqarah: 282 yang 

menjelaskan tentang laporan keuangan yaitu sebagai berikut: 
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Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana allah 

mengajarkannya”.
47

 

 

Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama 

kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan 

pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya  

menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan 

waktunya. 

Ayat ini juga berhubungan dengan laporan keuangan. Karena 

setiap transaksi baik tunai maupun kredit hendaklah dicatat / dibukukan. 

Karena catatan itu lebih memelihara atau sebagai bukti jumlah barang, 

transaksi dan masa pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang 

menyaksikannya. 

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung jawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007), h. 48. 



32 

 

 
 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, 

liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya 

yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna 

laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam 

hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
48

 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya 

adalah:
49

 

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha. 

b. Informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah, serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah. 

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab 

perbankan syariah terhadap amanah dalam menagamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 
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49
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d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer;dan informasi 

mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial perbankan 

syariah, termasuk pengelolaan dana penyaluran dana zakat, infak, 

sedekah dan wakaf. 

4. Macam-Macam Laporan Keuangan 

Berdasarkan PSAK No. 10 tentang Penyajian Laporan Keuangan, 

jenis-jenis laporan keuangan meliputi: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan menggambarkan dampak keuangan 

dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok besar menurut karakteristik ekonomi lainnya. Arti dari 

posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivitas 

(harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) perusahaan. 

b. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah 

yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan 

investasi atau penghasilan dari saham. Dalam laporan laba rugi ini 

tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang 

diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis 

yang dikeluarkan selama periode tertentu. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 
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Laporan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan 

peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode 

bersangkutan. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan perubahan 

modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus 

kas masuk dan kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa 

pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar 

merupakan biaya-biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. 

e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan 

yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. 

Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap 

perlu atas laopran keungan yang ada sehingga menjadi jelas sebab 

penyebabnya. 

f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil 

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan 

yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang 

menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada 

pemilik dana dan menggunakan dasar kas. 

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah 

satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh 



35 

 

 
 

entitas syariah. Unsur dasar laporn keuangan sumber dan penggunaan 

dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu 

jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat 

yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. 

h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/Dana Hibah 

Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu 

infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf seusai dengan perundang-

undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, 

denda dan pendapatan non halal.
50

 

E. Metode EAGLES 

1. Teori Metode EAGLES 

Analisis EAGLES adalah sebuah aspek penilaian kinerja 

keuangan bank yang dipelopori oleh Vong pada tahun 1997 yang telah 

memperoleh kredibilitas di kalangan masyarakat perbankan dan industri 

financial management dalam analisis pesaing dan perencanaan investasi di 

Asia khususnya di Indonesia. Analisis EAGLES sebagai pendekatan yang 

disarankan untuk mengukur dan membandingkan kinerja bank secara lebih 

tepat, objektif, dan konsisten. Aspek EAGLES merupakan singkatan dari 

Earning Ability (kemampuan menghasilkan), Asset Quality (kualitas 
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aktiva), Growth Rate (pertumbuhan), Liquidity (likuiditas), Equity 

(modal), dan Strategic Management (manajemen strategi).
51

 

Menurut Hartono, pendekatan EAGLES sendiri bertujuan untuk 

menilai kinerja bank dan menguji seberapa besar hubungan rasio EAGLES 

dengan kinerja keuangan perbankan itu sendiri. Sedangkan menurut Vong, 

bahwa kerangka kinerja EAGLES yang mengingatkan pada krisis 

keuangan Asia di tahun 1990-an. Berdasarkan pengalaman dari dua krisis 

dalam dua dekade terakhir adalah sinyal pergantian dini yang dapat 

ditemukan, efek pengeluaran transparansi informasi dan ketersediaan 

teknologi proses untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi 

penting. Dilanjutkan oleh Herawati, yang berhasil membuktikan bahwa 

analisis, metode EAGLES telah terbukti menjadi prediktor kebangkrutan 

bank.
52

 

Berdasarkan beberapa pendapat terkait metode EAGLES sebagai 

penilaian kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa metode EAGLES 

merupakan metode kinerja keuangan yang lebih tepat, objektif dan 

konsisten serta dapat digunakan sebagai alat deteksi dini untuk krisis-krisis 

keuangan pada bank. 

Adapun tujuan dari metode EAGLES ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank. 

b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan simpanan masyarakat di bank 

dalam bentuk tabungan dan deposito. 

c. Untuk menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan kebutuhan 

dana bila diperlukan. 

d.  Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas bank dalam 

mengalokasikan biaya personalia.
53

 

 

2. Indikator-Indikator Metode EAGLES 

 Indikator-indikator dalam metode EAGLES adalah sebagai 

berikut : 

a. Earning Ability 

Earning Ability merupakan rasio yang digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang ukuran tingkat efektifitas manajemen 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Earning Ability atau 

kemampuan menghasilkan, terdapat dua indikator yang perlu 

diperhatikan yaitu ROA (Return On Assets) dan ROE (Return On 

Equity). ROA penting bagi manajemen bank untuk memonitor 

efisiensi pengelolaan aktiva, sedangkan ROE mengindikasikan tingkat 

penghasilan yang diterima para pemegang saham bank tersebut.
54
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b. Asset quality 

 Asset quality digunakan untuk melihat seberapa baik kualitas 

aset bank syariah sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank 

akibat adanya pemberian kredit. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur kualitas aktiva yaitu Non Performing Financing (NPF).
55

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit/pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. 

c. Growth Rate 

Growth rate rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur pertumbuhan bank syariah dalam menjalankan kegiatan 

usahanya dan untuk mengukur sebaik apa perusahaan 

mempertahankan posisi ekonomis di dalam industrinya. Growth rate 

atau tingkat pertumbuhan, terdiri dari rasio tingkat pertumbuhan 

deposit (deposits) dan rasio tingkat pertumbuhan pinjaman (loans). 

Deposits terdiri dari giro (demand deposit), deposito berjangka (time 

deposit), tabungan (saving deposit).
56

 

Kriteria penilaian dalam metode ini menggunakan Time 

Series. Time Series adalah suatu analisis dilakukan dengan jalan 

membandingkan rasio finansial perusahaan dari satu periode keperiode 
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lainnya. Perbandingan dilakukan apakah perusahaan mengalami 

kemajuan atau kemunduran.
57

 

d. Liquidity 

Liquidity merupakan gambaran tentang kemampuan bank 

syariah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator yang 

digunakan dalam mengukur likuiditas adalah Financing to Deposit 

Ratio (FDR).
58

 

e. Equity 

Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kecukupan modal bank syariah. Indikator yang digunakan adalah 

modal inti yang dihitung dengan modal inti terhadap dana pihak 

ketiga, dan rasio kecukupan modal yang dihitung dengan 

membandingkan modal dikurangi aktiva tetap dengan total pinjaman 

dan sekuritas. Modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, modal 

sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan setelah 

diperhitungkan pajak. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari 

masyarakat atau dari pihak lainnya di luar bank, meliputi giro (demand 

deposit), deposito berjangka (time deposit), tabungan (saving deposit) 

dan sertifikat deposito (negotiable certificate of deposits).
59

 Penilaian 

yang digunakan dalam inidikator ini Capital Adequacy Ratio (CAR). 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal 

dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
60

 

f. Strategic Management 

Strategic management adalah sebuah rasio yang dapat 

menunjukkan secara objektif kemampuan bank untuk mengatur 

pengumpulan dana deposito, aktivitas pemberian pinjaman, 

pengontrolan biaya, dan peningkatan pendapatan di luar bunga (fee 

income). Indikator yang digunakan adalah perbandingan biaya 

personalia terhadap biaya diluar bunga. Biaya personalia terdiri dari 

biaya tenaga kerja yang dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar 

yaitu gaji dan upah reguler merupakan jumlah gaji dan upah bruto 

dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan 

karyawan  dan biaya asuransi hari tua kemudian premi lembur dan 

biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja.  

Kriteria penilaian dalam metode ini menggunakan Time 

Series. Time Series adalah suatu analisis dilakukan dengan jalan 

membandingkan rasio finansial perusahaan dari satu periode keperiode 

lainnya. Perbandingan dilakukan apakah perusahaan mengalami 

kemajuan atau kemunduran.
61
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F. Metode RGEC 

1. Teori Metode RGEC 

Metode RGEC adalah metode penelitian tingkat kinerja bank 

sebagaimana yang telah disebutkan pada PBI Nomor 13/1/PBI/2011 

tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum, 

bahwa Bank Umum wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) 

Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan risiko. RGEC yaitu 

singkatan dari Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance 

(Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Earnings (Rentabilitas) dan Capital 

(Permodalan) dan penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 semakin kecil 

poin yang diterima itu menandakan kesehatan bank semakin baik sebagai 

pengganti sistem CAMELS (Capital, Assets Quality, Management, 

Earning, Liquidity and Sensitivity to Market Risk).
62

 

Dari segi prinsip dan proses tidak jauh berbeda pada PBI No.  

13/1/PBI/2011 yang menggantikan PBI Nomor 6/10/PBI/2004. PBI yang 

baru menggolongkan faktor penilaian menjadi 4 faktor yaitu Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings and Capital (RGEC), sehingga 

beberapa indikator dalam CAMELS sebelumnya di data ulang dan 

dimasukkan dalam faktor baru dalam RGEC. Faktor Asset Quality (A), 

Liquidity (L), dan Sensitivity to Market Risk (S) pada sistem CAMELS 

melebur dalam factor Risk Profile (R) pada RGEC. Faktor Management 

(M) pada sistem CAMELS berubah menjadi faktor Good Corporate 
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Governance (GCG) dan Capital (C) pada sistem CAMELS tetap sama 

pada sistem RGEC.
63

 

2. Penetapan Penilaian RGEC 

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara 

individual dengan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating).
64

 Setiap 

faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan peringkatnya 

berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. 

a. Penetapan peringkat faktor  profil risiko dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko 

2) Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas 

penerapan manajemen risiko secara komposit. 

3) Penerapan peringkat factor profil risiko berdasarkan analisis secara 

komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagai mana 

yang dimaksud pada huruf a dan b dengan memperhatikan 

signifikasi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara 

keseluruhan. 

b. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang 

komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan 
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prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG 

bank. 

c. Penetapan peringkat faktor rentabilitas (earnings) dilakukan 

berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator 

rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing 

parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang 

mempengaruhi rentabilitas bank. 

d. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan 

berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator 

permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing 

parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang 

mempengaruhi permodalan bank. 

 

3. Indikator-Indikator Metode RGEC 

Faktor-faktor penilaian yang digunakan dalam metode RGEC yaitu 

sebagai berikut: 

a. Risk Profile (Profil Risiko) 

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang 

melekat pada operasional bank. Penilaian faktor profil risiko 

merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan 

manajemem risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko inheren 

adalah penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, 

baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi 

mempengaruhi posisi keuangan Bank. Dalam Risk Profile terdapat dua 
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indikator yang dinilai diantaranya Risiko Pembiayaan dan Risiko 

Likuiditas. 

Risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan rasio Net 

Performing Financing (NPF). NPF menunjukkan kemampuan bank 

dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah 

semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar. 
65

 

Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank syariah untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Semakin besar rasio 

ini semakin likuid.
66

 

Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR). FDR adalah perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan dana pihak ketiga 

yang berhasil dikerahkan oleh bank. 

b. Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) 

Definisi GCG menurut Bank Dunia adalah aturan, standar 

dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik 

perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas 
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dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor 

(pemgang saham dan kreditur). Tujuannya adalah untuk menciptakan 

sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balance) dalam 

mencegah penyalahgunaan sumber daya dan tetap mendorong 

terjadinya pertumbuhan perusahaan. 

Di dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa GCG mempunyai prinsip-

prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (Accountability), 

pertanggungjawaban (Responbility), professional (Professional) dan 

kewajaran (fairness).
67

 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10 Tahun 

2004 menyebutkan ada 11 penilaian/ self assesment atas pelaksanaan 

GCG bagi bank umum syariah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:
68

 

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

6) Penanganan benturan kepentingan 
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7) Penerapan fungsi kepatuhan 

8) Penerapan fungsi audit intern 

9) Penerapan fungsi audit ekstern 

10) Batas maksimum penyaluran dana 

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan 

pelaksanaan GCG serta pelaporan internal. 

c. Earning (Rentabilitas) 

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dari aktifitas bisnis bank. Laba merupakan hal yang 

sangat penting, dengan laba yang dihasilkan dari suatu kegiatan bisnis 

mengindikasikan bahwa kinerja yang telah dilakukan adalah baik dan 

dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.  

Pada rentabilitas ini ada rasio keuangan yang dipakai dalam 

bank syariah: Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
69

 

a) Return On Asset (ROA) 

ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang 

dimiliki oleh Bank.
70

 Semakin besar nilai rasio ROA, maka akan 

semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank.  
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b) Return On Equity (ROE) 

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk 

memperoleh laba bersih.
71

 

c) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut Dendawijaya, BOPO adalah rasio perbandingan 

antara biaya operasional dan pendapatan operasional. BOPO Rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya.
72

 Semakin kecil rasio 

ini berarti semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan 

bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. 

d. Capital (Permodalan) 

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kinerja 

keuangan perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi 

rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan 

Bank Indonesia. Ketentuan dalam pasal 11 Undang-undang No. 21 

Tahun 2008 menegaskan bahwa besarnya modal disetor minimum 

untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank 

Indonesia. 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.Saat 

ini permodalan bank berkisar sekitar 10 – 15 % dari aktiva 

operasional.
73

 

 

 

G. EAGLES dan RGEC dalam Perspektif Islam  

1. EAGLES dalam Perspektif Islam 

Maksimalisasi laba adalah suatu upaya pelaku usaha dalam 

memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha yang di 

jalani. Pengejaran laba maksimum nampaknya terlalu bernafsu dan 

bertentangan dengan kode moral Islam.  

Namun konsep maksimalisasi laba yang ada pada ekonomi Islam 

tidak mengejar materi semata sebagaimana kaum kapitalis yang haya 

berfokus pada penambahan keuntungan pribadi. Maksimalisasi laba dalam 

Islam erat kaitannya dengan etika berbisnis, terutama dalam hal 

dampaknya terhadap social dan lingkungan sekitar. Metode EAGLES pun 

merupakan model yang dapat digunakan untuk mngukur kinerja dan 

tingkat kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya, 

metode analisis EAGLES juga memiliki kelebihan yaitu dengan disertakan 

nya rasio-rasio yang mengukur pertumbuhan kegiatan usaha seperti 

Deposit Grow Rate, Loan Grow Rate yang dapat dijadikan sebagai skala 
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pengukuran pertumbuhan usaha untuk mencapai laba yang kemudian akan 

digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan bank 

apakah telah berjalan dengan baik dan optimal atau belum. 

Menurut Al-quran, bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya 

dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi 

juga dengan menghindari segala bentuk dan praktek kecurangan yang 

kotor dan korupsi, sebagaimana dalam firman Allah : 

                      

    

Artinya :  

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya,” (QS. Al : Isra : 35) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memperoleh laba haruslah 

menakar dengan benar, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena laba 

merupakan hal yang sangat penting, dengan laba yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan bisnis mengindikasikan bahwa kinerja yang telah dilakukan 

adalah baik dan dapat meneruskan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. 

 Dimana metode EAGLES ini sendiri lebih menekankan kepada laba 

yang didapat dari pertumbuhan deposit dan juga pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dan meminimalisirkan biaya-biaya personalia tetapi 

sesuai dengan syariat islam. 
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2. RGEC dalam Perspektif Islam 

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan 

menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa 

yang akan datang.  

Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak 

perbedaan sudut pandang. Yang paling pokok adalah peletakkan ideology 

tauhid dalam perspektif Islam. Sementara pada perspektif syariah lebih 

terfokus pada kesejahteraan umat. Dalam metode RGEC lebih 

menekankan pada prinsip GCG dimana dalam Islam mengacu pada Al-

Qur‟an dan As-Sunnah dan berbeda dengan konsep GCG dalam 

pandangan dunia barat. Penerapan GCG merupakan wujud 

pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank 

syariah dikelola dengan baik, professional dan hati-hati dengan tetap 

berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan 

kepentingan stakeholders lainnya. Dalam pandangan Islam, Corporate 

Governance harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan 

pada syariah dan ajaran moral Islam sebagai intinya. Tujuannya adalah 

untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and 

balance) dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya dan tetap 

mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. 

Sebagaimana firman Allah dijelaskan bahwasanya setiap individu 

mendapatkan balasan atas setiap perbuatan atau pekerjaan mereka. 
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Artinya : 

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 

mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan 

mereka, dan mereka tidak dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf: 19) 
 

Menurut tafsir ibnu katsir bahwasanya ayat diatas masig-masing 

mereka mendapat azab sesuai amal perbuatannya, sedangkan mereka tidak 

dirugikan. Mereka tidak dianiaya barang seberat zarah pun atau yang lebih 

kecil dari padanya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan balasan 

berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Jika seseorang melaksanakan 

perkerjannya dengan baik dan menunjukan kinerja yang baik bagi 

perusahaan, maka ia akan mendapatkan hasil yang baik juga dari 

kinerjanya dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya.  

 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan peninjauan pustaka dari beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

“Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa di Indonesia dengan 

Pendekatan EAGLES dan RGEC Periode 2014-2018”. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hartono dengan judul 

“Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode 

EAGLES (Studi Kasus Pada Bank BUMN Yang Listing Di BEI Tahun 

2011-2013)”. Jurnal Ekuilibrium. Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 2015.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja 
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keuangan bank BUMN ditinjau dari rasio ROA, Asset Quality, DGR, 

CCR, SRQ by Out Interest, menunjukkan nilai normal. Sedangkan 

bank BUMN ditinjau dari aspek ROE, LGR, Liquidity, CAR, SRQ by 

Personalia, menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik.
74

 

Penelitian sekarang dan penelitian Arif Hartono memiliki persamaan 

yaitu sama-sama meneliti kinerja keuangan menggunakan metode 

EAGLES. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

objek penelitiannya dan periode tahun yang digunakan. Objek 

penelitian ini adalah Bank Syariah Devisa sedangkan penelitian Arif 

Hartono menggunakan BUMN sebagai objek penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mentari Anggraini, Moch. Dzulkirom 

AR dan Muhammad Saifi mereka yang berjudul “Analisis Kinerja 

Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah dengan 

Menggunakan Pendekatan RGEC (Studi Pada Pt. Bri, Tbk Dan Pt. Bri 

Syariah Periode 2011-2013)”. Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas 

Brawijaya. 2015. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja PT. 

BRI, Tbk dan PT. BRI Syariah periode 2011-2013 secara keseluruhan 

sehat. Jika dilihat lebih rinci tingkat efisiensi yang tinggi yang 

dilakukan oleh BRI pada rasio NPL, ROA, NIM dan CAR serta self 

assesment GCG dibandingkan BRI Syariah sedangkan pada rasio 
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(2015),h. 56. 
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LDR/FDR BRI Syariah lebih unggul dibandingkan BRI.
75

Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan 

periode tahun yang digunakan. Objek penelitian ini adalah Bank 

Syariah Devisa sedangkan penelitian Mentari Anggraini, Moch. 

Dzulkirom AR dan Muhammad Saifi menggunakan Bank Syariah dan 

Bank Konvensional sebagai objek penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Paramita Sari dengan judul 

penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan 

Menggunakan Metode Eagels (Earning Ability, Asset Quality, Growth, 

Liquidity, Equity, Dan Strategic Management) Periode 2014-2016”. 

Skripsi Perbankan Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 2018. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja 

keuangan pada Bank Syariah mandiri ditinjau dari rasio ROA dan 

ROE menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik. Rasio NPF dan 

DGR menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Ditinjau dari 

rasio SRQ by Personalia menunjukkan kinerja keuanganyang tidak 

baik. Sedangkan ditinjau dari rasio CAR, LGR dan FDR, kinerja 

keuangan Bank Syariah Mandiri menunjukkan kinerja yang sangat 

baik.
76

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitian dan periode tahun yang digunakan. Objek penelitian ini 
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Menggunakan Metode Eagels (Earning Ability, Assetquality, Growth, Liquidity, Equity, Dan 

Strategic Management) Periode 2014-2016”, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas 
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adalah Bank Syariah Devisa sedangkan penelitian Chandra Paramita 

Sari menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatatun Nafisah yang berjudul 

“Analisis Kinerja dengan Metode RGEC Pada Bank Umum Syariah 

Periode 2012-2015”. Skripsi Manajemen. Universitas Jember. 2016. 

Populasi penelitian adalah seluruh bank umum syariah yang ada di 

Indonesia, dengan sampel 3 Bank Umum Syariah yaitu BRI Syariah, 

Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode RGEC yaitu Risk Profile dengan indikator 

NPF dan FDR, Good Corporate Governance, Earning dengan 

indikator ROA dan NOM,dan Capital dengan indikator CAR. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai rasio NPF, FDR, ROA dan NOM 

pada BRI Syariah tahun 2015 peringkat turun menjadi cukup memadai 

dan kurang memadai. Perbedaan dengan penelitian sebelumya yaitu 

pada objek dan tahun penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan 

Fatatun Nafisah mengambil objek tiga Bank Umum Syariah, 

sedangkan peneliti mengambil objek lima Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia menjadi Bank Syariah Devisa.
77

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Suryanita yang berjudul, 

“Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Mandiri dan 

Bank Muamalat Indonesia dengan rasio EAGLES periode 2008-2012”. 

Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. 2014. Hasil dari 
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penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat 

Indonesia dalam rasio FDR, DGR, LGR, SRQ.
78

 Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Objek 

penelitian yang digunakan adalah lima Bank Umum Syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia menjadi Bank Syariah Devisa. Sedangkan 

objek penelitian yang digunakan oleh Dwi Suryanita adalah Bank 

Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. 
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I. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variable yang akan diteliti, secara teoritis dijelaskan hubungan antar 

variable independen dan dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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Dari kerangka pemikiran di atas, dari ke 14 Bank Umum Syariah (BUS) 

yang menjadi populasi penelitian. Kemudian ke 14 Bank Umum Syariah 

(BUS) ini disaring menjadi 5 sampel yaitu Bank Umum Syariah yang 

ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. Dimana bank devisa itu 

sendiri terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Maybank 

Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Dari kelima 

bank yang menjadi sampel tersebut dilihat laporan keuangan (Annual 

Report) dari masing-masing bank.  

Kemudian dari masing-masing laporan keuangan, dihitung dan 

dianalisis dengan menggunakan metode EAGLES dengan rasio ROA, ROE, 

NPF, DGR, LGR, FDR, CAR dan SRQ serta menggunakan metode RGEC 

dengan rasio NPF, FDR, GCG, ROA, ROE, BOPO dan CAR.  

 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian, dimana 

rumus penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.
79

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chandra 

Pramita Sari, yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Mandiri Dengan Menggunakan Metode Eagels (Earning Ability, Asset 
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Quality, Growth, Liquidity, Equity, Dan Strategic Management) Periode 2014-

2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk rasio ROA, ROE, NPF, DGR, 

SRQ tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk rasio CAR, 

LGR, FDR terdapat perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arinda Haikhal 

Putri, yang berjudul, “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah 

Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa Pendekatan Risk Profile, Good 

Coorporate Governance, Earning, and Capital (RGEC) dan Islamicity 

Performance Index”.Hasil penelitian ini membuktikan bahwarasio NPF, ROA, 

BOPO dan PSR terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada rasio 

FDR, GCG, CAR, ZPR, EDR Qardh, Income Halal, dan Investasi Halal tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Dari uraian penelitian terdahulu yang relevan diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : Hasil penilaian Bank Syariah Devisa periode 2014-2018 menggunakan 

metode EAGLES terdapat perbedaan yang signifikan. 

H2 : Hasil penilaian Bank Syariah Devisa periode 2014-2018 menggunakan 

metode RGEC terdapat perbedaan yang signifikan. 
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