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ABSTRAK 

 

 

Adanya hambatan atau tantangan adanya  7 kendala yang membuat perbankan syariah 

di indonesia mengalami penurunan yang drastis. Menurut jurnal laporan perkembangan 

keuangn syariah, seiring dengan kondisi perbankan nasional yang mengalami perlambatan, 

perkembangan syariah pada tahun 2015 juga cenderung melambat. 

Melihat latar belakang yang di ambil penulis memiliki tujuan yaitu: (1) Penelitian ini 

untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan rasio leverage. 

(2) Untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan rasio liquiditas. (3) 

Untuk mengetahui kinerja keuangan perbankann syariah menggunakan rasio profitabilitas. (4) 

Untuk Mengetahui kenerja keuangan perbankan syariah mengalami kenaikan atau penurunan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan yang terdapat si 

bursa efek melalui website resmi bursa efek indonesia yaitu www.idx.co.id. Dalam penelitian 

ini, metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah purphosive samplig. 

Berdasarkan metode pengambilan sampel ini, maka diperoleh sebanyak 10 perusahaan sampel 

yang sesuai. 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan perhitungan rasio keuangan kesimpulan dari 

penelitian ini adalah rasio yang telah di teliti untuk melihat kondisi kinerja keuangan 

perusahaan bank syariah pada tahun 2015 rata-rata mengalami penurunan, dan pada tahun 

2016 mengalami kenaikan kemudian rata-rata pada tahn 2017 mengalami penurunan kembali 

 

KATA KUNCI  : kinerja keuangan bank syariah, laporan keuangan, rasio leverge, rasio 

liquiditas, rasio profitabilitas. 

 

http://www.idx.co.id/
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I. LATAR BELAKANG 

Bank, merupkan perusahaan 

penyedia jasa penyimpanan dana 

masyarakat dan penyaluran dana dengan 

menggunakan berbagai jenis produk 

yang dimiliki bank tersebut yang dapat 

di nikmati masyarakat. Dalam kata lain 

bank merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan untuk 

menyediakan jasa keuangan pada 

masyarakat dalam bentuk yang 

bermacam-macam. Ada beberapa 

macam bank yang berkembang di 

Indonesia salah satuya bank syariah. 

Bank syariah merupakan salah satu jenis 

bank yang berkembang di Indonesia 

dalam era modern ini. 

Bank Islam, yang kemudian disebut 

dengan bank syariah, adalah bank yang 

bekerja tanpa mengandalkan bunga. 

Bank syariah juga bisa disebut dengan 

lembaga keuangan atau perbankakan 

yang operasional dan produknya 

dikembangkan berdasarkan Al-Quran 

dan hadist. Bank syariah dalam 

beroperasi mengikuti ajaran syariat 

Islam, khususnya yang menyangkut 

tatacara bermuamalat secara Islam. Bank 

syariah merupakan salah satu bentuk dari 

perbankan nasional yang operasionalnya 

pada syariat (hukum) Islam. Dalam UU 

NO.21 tahun 2008 mengenai bank 

syariah pasal 1 disebutkan bahwa 

“perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut bank syariah 

dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagan, kegiatan ussaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Bank syariah dikembangkan 

sebagai lembaga bisnis keuangan yang 

melaksanakan kegiatan usaha sejalan 

dengan prinsip-prinsip dasar dalam 

ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam 

bagi bank syariah tidak hanya berfokus 

pada tujuan komersial yang tergambar 

pada pencapaian keuntungan maksimal, 

tetapi juga perannya dalam memberikan 

kesejahteraan secara luas bagi 

msyarakat.  

Menurut jurnal laporan 

perkembangan keuangn syariah OJK 

(2015:3), seiring dengan kondisi 

perbankan nasional yang mengalami 

perlambatan, perkembangan syariah 

pada tahun 2015 juga cenderung 

melambat. Walaupun masih mencatatkan 

angka positif, pertumbuhan perbankan 

syariah tahun 2015 tidak lagi setinggi 

pertmbuhan pada tahun sebelumnya 

yang mencapai angka dua digit yang 

relatif tinggi (bahkan lebih tinggi di 

banding perbankan konvensional). Pada 

laporan perkembangan keuangan syariah 

OJK (2016:3), mengatakan pertumbuhan 

positif menandai perkembangan 

perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 
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tahun terakhir mengalami perlambatan 

pertumbuhan. Pada akhir tahun 2016, 

perbankan syariah Indonesia yang terdiri 

dari bank umum syariah, unit usaha 

syariah , dan bank pembiayaan rakyat 

syariah mencatatkan bahwa 

pertumbuhan aset, pembiayaan yang 

diberikan dan dana pihak ke tiga industri 

perbankan syariah nasional tahun 2016 

tumbuh signifikan. 

Menurut Umam (2013:21), ditengah 

perkembangan industri perbankan 

syariah, perlu di sadari masih adanya 

beberapa tantangan yang harus di 

selesaikan agar perbankan syariah dapat 

menigkatkan kualitas pertumbuhannya 

secara berkesinambungan. Tantangan 

yang harus di selesaikan antara lain: 

1. Pemenuhan gap Sumber Daya 

Insani (SDI), baik secara kualitas. 

Ekspansi perbankan syariah yang 

tinggi ternyata tidak di ikuti oleh 

penyediaan sdi secara memadai 

sehingga secara akumulasi 

diperkirakan menimbulkan gap. 

2. Inovasi pengembangan produk 

dan layanan perbankan syariah 

yang kompetitif dan berbasis 

kebtuhan masyarakat. Kompetisi 

di indusrti perbankan sudah 

sangat ketat sehingga bank 

syariah tidak dapat lagi sekedar 

mengandalkan produk standar 

untuk menarik minat nasabah. 

3. Promosi atau sosialisasi tentang 

produk perbankan syariah yang 

belum banyak di ketahui oleh 

masanyarakat secara meluas. 

Dengan adanya peluang dalam 

perkembangan bank syariah di Indonesia 

dan di iringi dengan hambatan yang ada 

apakah perkemangan bank syariah yang 

ada di Indonesia mengalami penurunan 

atau bahkan sebaliknya. Dari hambatan 

yang di hadapi perbankkan syariah yang 

ada di Indonesia bagaimana kondisi 

kinerja keuangan bank syariah yang 

telah melakukan gopublik yang terdaftar 

di BEI dengan di lihat dari kondisi rasio 

leverage, rasio liquiditas, rasio 

profitabilitas, dan rasio nilai pasar. 

Dengan perbandingan rasio dengan 

tahun sebelumnya (yaitu rasio pada 

tahun 2015-2017 yang akan di teliti) 

apakah ada perkambangan atau 

penurunan kinerja keuangan perbankan 

syariah yang terdaftar di BEI. 

Investasi merupakan kegiatan 

menaruh dana atau menyalurkan modal 

dalam berbagai macam bentuk untuk 

mendapatkan hasil untuk waktu yanga 

akan datang, dan investasi tidak akan 

mendapatkan hasil secara langsung 

setelah melakukan investasi. Pada saat 

memilih investasi yang bermacam-
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macam jenisnya kita dapat berinvestasi 

dalam perusahaan perbankkan yang 

memiliki prosuk investasi yang mereka 

tawarkan pada nasabah. Tetapi dalam 

melakukan investasi kita harus 

mengetahui bagaimana kondisi 

perusahaan tersebut. Sebelum 

melakukan investasi terutama pada 

perusahaan perbankan kita dapat melihat 

kinerja keuangan perusahaan tersebut 

apakah layak atau tidak untuk 

melakukan investasi. 

Kinerja (performance) menurut 

Sedarmayanti (2011:260) dalam kamus 

istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari 

keefektifan dalam pengoperasian bissnis 

selama periode tertentu. Kinerja bank 

merupakan gambaran prestasi yang di 

capai oleh bank dalam operasionalnya. 

Kinerja keuangan menurut Suad dan 

Enny (2012:87) merupakan alat ukur 

kondisi keuangan dalam periode tertentu. 

Kinerja menunjukkan sesuatu yang 

berhubungan kekuatan serta kelemaha 

suatu perusahaan. Kekuatan yang 

dimiliki pun harus di pahami agar dapat 

di kembangkan dan di manfaatkan 

kemudian kelemahan juga harus di 

ketahui karena agar dapat melakukan 

perbaikan. 

Dalam menganalisa dan 

mengevaluasi suatu perusahaan dapat di 

awasi dari kondisi laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Informasi dan 

posisi keuangan perusahaan sebelumnya 

sering kali menjadi perbandingan atau 

acuan memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja masa depan. Kinerja merupakan 

hal penting yang harus di capai oleh 

setiap perusahaan di manapun, kinerja 

merupakan cerminan atau gambaran dari 

perusahaan tersebut dalam mengelola 

dan mengalokasikan sumberdaya yang di 

miliki. 

Rasio merupakan alat ukur yang di 

gunakan dalam menganalisis laporan 

keuangan. Dengan menggunakan alat 

analisa beruapa rasio keuangan dapat 

menjelaskan dan memberikan gambaran 

kepada penganalisa tetang baik atau 

buruknya kondisi atau posisi keuangan 

suatu perusahaan per periode tertentu. 

Menurut Suad dan Enny (2012:72) 

analisis rasio keuangan adalah proses 

penentuan operasi yang penting dan 

karakteristik keuangan dari sebuah 

perusahaan dari data akuntnsi dan 

laporan keuangan. Tujuan dari analisis 

ini adalah untuk menentukan efisiensi 

kinerja dari perusahaan yang di 

wujudkan dalam catatan keuangan dan 

laporan keuangan. Dalam menggunakan 

analisis rasio keuangan pada dasarnya 

dapat melakukannya dengan 

perbandingan yaitu membandingkan 
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rasio sekarang dengan rasio dari waktu 

yang telah lalu. 

Menurut Suad dan Enny (2012:72-

73) rasio leverage yaitu rasio untuk 

mengukur seberapa jauh perusahan 

menggunakan hutang. Beberapa analisis 

menggunakan istilah rasio solvabilitas, 

yang berarti mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewjiban 

keuangannya. Beberapa rasio hutang 

yang di gunakan yaitu Dept To Equity 

Ratio, rasio ini menunjukkan 

perbandingan antara hutang dengan odal 

sendiri. 

Menurut Suad dan Enny (2012:74) 

rasio liquiditas rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek. 

Rasio-rasio yang dipergunakan adalah 

current ratio, rasio ini mengukur 

seberapa jauh aktiva lancar perusahaan 

dipakai untuk memenuhi kewajiban 

lancarnya. Quick Ratio, adalah sebuah 

rasio untuk mengukur kemampua 

perusahan daam menggunakan aktifa 

lancar untuk menutupi utang lancarnya.  

Menurut Suad dan Enny (2012:75-

76) rasio profitabilitas, rasio ini 

digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan (atau 

mungkin sekelompok aktiva 

perusahaan). Mungkin juga efisiensi 

ingin di kaitkan dengan penjualan yang 

berhasil di ciptakan. Sebagai misal ada 

jenis perusahaan yang mengambil 

keuntungan relatif yang cukup tinggi 

dari setiap penjualan (misal penjualan 

meubel, perhiasan, dan barang 

sebagainya), tetapi ada pula yang 

keuntungan relatifnya cukup rendah 

(seperti barang-barang keperluan sehari-

hari). BEP (Basick Earnings Power), 

rasio inin mengukur kemampuan aktiva 

perusahaan memperoleh laba dari 

operasi perusahaan. Karena hasil operasi 

yang di ukur, maka dipergunakan laba 

sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang 

di pergunakan untuk mengukur 

kemampuan memperoleh laba operasi 

adalah aktiva operasional. Kalau 

perusahaan mempunyai aktiva non 

operasional, aktiva ini perlu di keluarkan 

dari perhitungan. Masalah yang timbul 

dalam perhitungan rentabilitas ekonomi 

adalah apakah kita akan menggunakan 

aktiva perusahaan pada awal tahun, pada 

akhir tahun, atau rata-rata. Apabila 

dimungkinkan sebaiknya dipergunakan 

angka rata-rata. Rentabilitas modal 

sendiri atau return on equity. Rasio ini 

mengukur seberapa banyak keuntungan 

yang menjadi hak pemilik modal sendiri. 

Karena itu dipergunakan angka laba 

setelah pajak. Angka modal sendiri juga 

sebaiknya dipergunakan angka rata-rata. 

Return On Asets (ROA) untuk 
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mengetahui tingkat keuntungan yang 

diperoleh dengan menggunakan seluruh 

dana yang ditanamkan dalam aktiva 

untuk operasi perusahaan. Profit Margin 

rasio ini mengukur seberapa banyak 

keuntungan operasional bisa d peroleh 

dari setiap rupiah penjualan. 

Berdasarkan dari latar belakang 

permasalahan tersebut penulis 

menganalisis kinerja keuangan 

perbankan syariah di Indonesia yang 

mengalami perkembangan dan juga di 

iringi dengan beberapa hambatan yang di 

hadapi perbankan syariah maka dari itu 

penulis mengambil judul “Analisis 

Kinerja Keuangan Bank Syariah 

Yang Terdaftar di BEI”. Analisis di 

lakukan pada laporan keuangan 

perusahaan bank syariah yang telah di 

aurdit dan mengambil sampel dari tahun 

2017 dan sebagai pembandingnya di 

tahun 2016. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Arikunto 

(2013:27) “penelitian kuantitatif 

sesuai dengan namanya, banyak 

dituntuk menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya”. Penulis 

bermaksud ingin mengetahui Kinerja 

Keuangan bank syariah yang ditinjau 

dari rasio keuangan yaitu Likuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif ini digunakan untuk 

menggambarkan fenomena yang ada. 

Menurut (Arikunto, 2013:3) 

“Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keadaan, kondisi, atau 

hal-hal lain yang telah disebutkan 

yang hasilnya dilaporkan dalam 

bentuk laporan penelitian”. 

Berdasarkan rumusan masalah,  

peneliti menggunakan penelitian 

Deskriptif. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari sumber di situs 

web resmi idx.co.id dan saham oke.. 

Pengumpulan data dan informasi 

yang mendukung penelitian ini adalah 

dengan menggunakan data sekunder 

berupa laporan keuangan Bank 

syariah selama periode 2016 sampai 

dengan 2017. Alasan peneliti memilih 

Bank syariah adalah bank syariah 
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memiliki peluang dimana mayoritas 

rakyat  

Waktu penelitian adalah 2 bulan 

15 hari, terhitung dari pengajuan 

judul 10 April 2018 Sampai 13 

agustus 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut arikunto (2013:108) 

“mengemukakakn bahwa populasi 

adalah seluruh data yang menjadi 

perhatian kita dalam ruang lingkup 

penelitian”. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah perbankan 

syariah. 

Menurut arikunto (2013:113) 

“sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang di teliti”. Dalam 

penelitian ini sampel yang di gunakan 

adalah laporan keuangan bank syariah 

tahun 2015-201 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan digunakan 

untuk menghitung kondisi 

keuangan suatu perusahaan  agar 

mendapatkan informasi kondisi 

perusahaan untuk membuat 

rencarna baru untuk 

pengambangan perusahaaan. 

Bagi seorang investor hasil dari 

analisis kinerja keuangan menjadi 

acuan untuk melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut. 

Menurut halim (2012:128) 

berikut contoh perhitungan rasio 

keuangan Bank MNC 

International untuk mengukur 

rasio keuangan perusahaan: 

a. Rasio leverage 

DER (Debt to Equity Ratio) 

 

b. Rasio Liquiditas 

Current Ratio: 

 

c. Rasio Profitabilitas 

1) ROA (Return On Asets): 

 

2) Net Profit Margin (NPM) 

 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan rasio keuangan pada 

bank syariah yang terdaftar pada 

BEI periode tahun 2015-2017 

dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Tabel rasio leverage perbankan syariah 

2015- 2017 

Sumber:Laporan Keuangan Prbankan Syariah di Bei 

Situs Lama 

 

Tabel 4.2 

Tabel Rasio Liquiditas Perbankan Syariah 2015-

2017 

No Nama perusahaan 

Rasio liquiditas 

2015 

 

2016 
2017 

QR QR QR 

1 
BANK BCA 

SYARIAH 
15,02 13,16 25,76 

2 
BANK BNI 

SYARIAH 
28,54 

13,05 
13,79 

3 
BANK BRI 

SYARIAH 
15,75 

13,99 
29,78 

4 BANK 9,79 26,58 10,46 

BUKOPIN 

5 

BANK 

MAYBANK 

SYARIAH 

18,07 

22,42 

7,46 

6 
BANK PANIN 

SYARIAH 
7,71 

4,03 
2,81 

7 
BANK 

BUKOPIN 
10,46 

4,12 
26,58 

8 

BANK 

SYARIAH 

MANDIRI 

13,97 

10,58 

28,35 

9 

BANK 

SYARIAH 

MEGA 

INDONESIA 

65,56 

5,10 

6,50 

10 

BANK 

VICTORIA 

SYARIAH 

20,11 

9,79 

24,25 

Sumber:Laporan Keuangan Prbankan Syariah di Bei 

Situs Lama 

 

Tabel 4.3 

Tabel Rasio Profitabilitas ROA Perbankan 

Syariah 2015-2017 

 

Sumber:Laporan Keuangan Prbankan Syariah di Bei 

Situs Lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama perusahaan 

Rasio leverage 

(Debt to Equity Ratio) 

2015 2016 2017 

1 
BANK BCA 

SYARIAH 
5,60 

4,97 
4,77 

2 
BANK BNI 

SYARIAH 
5,26 5,25 5,79 

3 
BANK BRI 

SYARIAH 
6,67 5,84 5,73 

4 BANK BTN 11,40 10,20 11,06 

5 

BANK 

MAYBANK 

SYARIAH 

9,01 7,65 7,33 

6 
BANK PANIN 

SYARIAH 
0,73 0,86 0,73 

7 
BANK 

BUKOPIN 
11,52 10.05 10,40 

8 

BANK 

SYARIAH 

MANDIRI 

6,16 5,38 5,22 

9 

BANK 

SYARIAH 

MEGA 

INDONESIA 

4,92 4,75 4,96 

10 

BANK 

VICTORIA 

SYARIAH 

9,84 8,44 8,34 

No Nama perusahaan 
Rasio profitabilitas (ROA) 

2015 2016 2017 

1 
BANK BCA 

SYARIAH 3,03 3.05 

2,28 

2 
BANK BNI 

SYARIAH 1,80 1,89 

1,94 

3 
BANK BRI 

SYARIAH 2,89 2,61 

2,58 

4 BANK BTN 1,08 1,22 1,16 

5 
BANK MAYBANK 

SYARIAH 0,73 1,18 

0,87 

6 
BANK PANIN 

SYARIAH 0,75 0,22 

0,16 

7 BANK BUKOPIN 1,02 1,03 0,58 

8 
BANK SYARIAH 

MANDIRI 2,32 1,41 

1,91 

9 
BANK SYARIAH 

MEGA INDONESIA 1,54 1,64 

1,30 

10 
BANK VICTORIA 

SYARIAH 0,40 

386,0

0 

0,61 
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Tabel 4.4 

Tabel Rasio Profitabilitas NPM Perbankan 

Syariah 2015-2017 

Sumber:Laporan Keuangan Prbankan Syariah di Bei 

Situs Lama 

B. Pembahasan  

Analisis rasio keuangan 

perusahaaan bank syariah dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan.  

1. Rasio Leverage 

Dari hasil perhitungan pada 

tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa 

rata-rata rasio DER perusahaan 

perbankan syariah tahun 2016 

mengalami penurunan dari pada tahun 

sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan perbankan 

syariah memiliki kemampuan untuk 

memiliki kewajiban yang rendah. 

Sehingga diindikasikan perusahaan-

perusahaan tersebut mampu melunasi 

seluruh kewajiban yang dimiliki, 

sehingga apabila perusahaan tersebut 

mengalami likuidasi maka perusahaan 

masih bisa melunasi seluruh 

kewajiban dengan modal yang 

dimiliki. 

Pada tahun 2017 rata-rata rasio 

DER pada perusahaan perbankan 

syariah mengalami kenaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan perbankan syariah 

memiliki kewajiban yang cukup besar 

dibandingkan dengan modalnya 

sendiri. Nilai debt to equity ratio yang 

tinggi memiliki risiko yang berbahaya 

bagi kinerja perusahaan ketika 

perusahaan tersebut tidak mampu 

melunasi kewajibannya.  

2. Rasio Liquiditas 

Quick Ratio 

Dari hasil perhitungan pada 

tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa 

rata-rata rasio QR perusahaan 

perbankan syariah tahun 2015 sampai 

tahun 2017 terus mengalami 

kenaikan. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban menggunakan 

aktiva lancar dan persediaannya 

cukup baik selama tahun 2015-2017. 

3. Rasio Profitabilitas 

a. Return On Asset 

Dari hasil perhitungan pada 

tabel 4.4 di atas dapat dilihat 

bahwa rata-rata rasio ROA 

perusahaan perbankan syariah 

tahun 2016 mengalami penurunan 

No Nama perusahaan 
Rasio profitabilitas (NPM) 

2015 2016 2017 

1 
BANK BCA 

SYARIAH 32,53 40,92 

42,07 

2 
BANK BNI 

SYARIAH 24,77 26,07 

28,58 

3 
BANK BRI 

SYARIAH 29,74 27,90 

28,23 

4 BANK BTN 12,37 15,28 15,71 

5 
BANK MAYBANK 

SYARIAH 8,22 14,52 

13,36 

6 
BANK PANIN 

SYARIAH 10,96 3,97 

3,69 

7 BANK BUKOPIN 11,61 11,59 9,12 

8 
BANK SYARIAH 

MANDIRI 29,55 19,10 

26,97 

9 
BANK SYARIAH 

MEGA INDONESIA 16,30 18,82 

20,94 

10 
BANK VICTORIA 

SYARIAH 4,67 4,64 

10,16 
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dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan rendah dalam 

menghasilkan laba dari aset-aset 

yang dimiliki perusahaan. 

Pada tahun 2017 nilai ROA 

perusahaan perbankan syariah 

mengalami kenaikan sehingga 

disimpulkan pada tahun 2017 

kemampuan menghasilkan labanya 

tinggi dari pada tahun sebelumnya, 

b. Net Profit Margin 

Dari hasil perhitungan pada 

tabel  di atas dapat dilihat bahwa 

rata-rata rasio NPM perusahaan 

perbankan tahun 2016 mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan tinggi dalam 

menghasilkan laba bersih dengan 

melakukan penjualan. 

Pada tahun 2017 nilai NPM 

perusahaan perbankan syariah 

mengalami penurunan. Sehingga 

dikatakan bahwa perusahaan- 

perusahaan perbankan syariah 

tersebut memiliki kemampuan 

rendah dalam menghasilkan laba 

bersih dengan melakukan 

penjualan. 

 

C. Kesimpulan  

1. Rasio Leverage pada tahu 2015 

perbankakn syariah mengalami 

penurunan dari tahun 2014. hal ini 

menunjukkan rata-rata perusahaan 

perbankan syariah memiliki 

kemampuan memnuhi kewajiban yang 

renda. Pada tahun 2017 rata-rata rasio 

DER pada perusahaan perbankan 

syariah mengalami kenaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan perbankan syariah 

memiliki kewajiban yang cukup besar 

dibandingkan dengan modalnya 

sendiri. 

2. Rasio liquiditas perusahaan 

perbankan syariah tahun 2015 sampai 

tahun 2017 terus mengalami 

kenaikan. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban menggunakan 

aktiva lancar dan persediaannya 

cukup baik selama tahun 2015-2017. 

3. Return On Asset menunjukkan bahwa 

rata-rata perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan rendah dalam 

menghasilkan laba dari aset-aset yang 

dimiliki perusahaan. Pada tahun 2017 

nilai ROA perusahaan perbankan 

syariah mengalami kenaikan sehingga 

disimpulkan pada tahun 2017 

kemampuan menghasilkan labanya 

tinggi dari pada tahun sebelumnya, 
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4. Net Profit Margin menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan 

tersebut memiliki kemampuan tinggi 

dalam menghasilkan laba bersih 

dengan melakukan penjualan.Pada 

tahun 2017 nilai NPM perusahaan 

perbankan syariah mengalami 

penurunan. Sehingga dikatakan 

bahwa perusahaan- perusahaan 

perbankan syariah tersebut memiliki 

kemampuan rendah dalam 

menghasilkan laba bersih dengan 

melakukan penjualan. 
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