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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Rasio Keuangan 

Pada penelitian ini jumlah observasi data yang digunakan oleh peneliti berasal dari 

108 bank, yaitu 96 bank konvensional dan 12 bank syariah dengan periode penelitian 2015-

2019. Berikut analisis risiko perbankan berdasarkan rasio keuangan: 

a) Risiko Kredit 

Tabel 4.1a Hasil Rasio Keuangan NPL dan NPF 

TAHUN NPL NPF 

2019 3.38% 3.09% 

2018 2.94% 3.32% 

2017 2.93% 5.85% 

2016 3.18% 8.38% 

2015 2.66% 7.02% 

AVERAGE 3.02% 5.53% 

             Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

  Menurut kriteria penilaian oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, nilai rata-rata NPL bank konvensional selama 

5 tahun penelitian menunjukkan bank konvensional dalam kondisi baik dengan nilai 

rata-rata 2%<NPL<5%. Selanjutnya, untuk bank syariah nilai rata-rata NPF pada tahun 

2019 dan 2018 berada pada kondisi baik dengan nilai rata 2%<NPF<5% yaitu sebesar 

3.09% dan 3.32%. Sedangkan, pada tahun 2017 nilai rata-rata NPF berada pada kondisi 

cukup baik dengan nilai antara 2%<NPF<5% sebesar 5.85%, dan pada tahun 2016 dan 

2015 bank syariah dalam kondisi kurang baik dengan nilai rata-rata antara 

8%<NPF<12% sebesar 8.38% dan 7.02%.  
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  Hasil analisis rata-rata rasio NPL/NPF ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata NPL bank konvensional selama periode penelitian sebesar 3.02% sedangkan bank 

syariah memiliki persen sebesar 5.5%. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa selama periode 

penelitian rata-rata rasio NPL bank konvensional berada dibawah bank syariah, yang 

berarti bank syariah berkemungkinan mengalami kesulitan dalam mengelola 

pembiyaan yang diberikan, dan menyebabkan bank syariah memiliki risiko kredit yang 

lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. 

b) Risiko Likuiditas 

Tabel 4.1b Hasil Rasio Keuangan LDR dan FDR 

TAHUN LDR FDR 

2019 127.12% 42295.63% 

2018 109.16% 35488.28% 

2017 96.92% 84.68% 

2016 104.95% 94.40% 

2015 102.11% 94.37% 

AVERAGE 108.05% 15611.47% 

          Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

   Menurut kriteria penilaian oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, nilai rata-rata LDR tahun 2019 dan FDR tahun 

2019-2018, bank konvensional dan bank syariah berada dalam kondisi sangat kurang 

baik. Selanjutnya, tahun 2018, 2016, dan 2015 nilai LDR berada dalam kondisi yang 

kurang baik, kemudian tahun 2017 nilai LDR dan tahun 2016-2015 nilai FDR berada 

dalam kondisi cukup baik, dan yang terakhir nilai FDR tahun 2017 dalam keadaan baik.  

   Hasil analisis dari rata-rata rasio selama periode penelitian bank 

konvensional rasio LDR sebesar 108.05% berada dalam kondisi kurang baik, 

sedangkan nilai rata–rata FDR bank syariah sebesar 15611.47% yang berada dalam 
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kondisi sangat kurang baik. Keduanya sama-sama dinilai memberikan penyaluran dana 

yang tinggi untuk dikreditkan sehingga memiliki risiko kredit macet yang sama 

tingginya. Kemudian, akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan 

jangka pendek, sehingga menjadikan bank konvensional maupun bank syariah 

mempunyai risiko likuiditas yang tinggi dan dinilai tidak likuid.  

c) Risiko Pasar 

Tabel 4.1c Hasil Rasio Keuangan NIM dan NOM 

TAHUN NIM NOM 

2019 4.91% 1.68% 

2018 5.38% -1.70% 

2017 5.46% -2.41% 

2016 5.76% -3.04% 

2015 5.43% -2.74% 

AVERAGE 5.39% -1.64% 

       Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

  Menurut kriteria penilaian oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, nilai rata-rata NIM dari tahun 2015 hingga 

2019 selalu berada di posisi sangat baik, Sedangkan nilai rata2 NOM dari tahun 2015 

hingga 2018 berada dalam kondisi sangat tidak baik, dan untuk tahun 2019 nilai rata-

rata NOM berada dalam kondisi cukup baik.  

  Hasil analisis dari rata-rata NIM sebesar 5.39% menunjukkan bahwa bank 

konvensional mempunyai kinerja yang sangat baik dalam menggunakan asset produktif 

untuk melahirkan pendapatan bunga, sedangkan bank syariah mengalami kondisi yang 

sebaliknya dengan nilai rata-rata -1.64% yang berarti memiliki risiko pasar yang jauh 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan bank konvensional.  
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d) Risiko Operasional 

Tabel 4.1d Hasil Rasio Keuangan BOPO 

TAHUN 
BOPO 

KONVENSIONAL 

BOPO 

SYARIAH 

2019 89.56% 89.63% 

2018 85.84% 100.31% 

2017 85.05% 110.65% 

2016 88.71% 106.51% 

2015 87.56% 93.48% 

AVERAGE 87.34% 100.12% 

Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

  Menurut kriteria penilaian oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, nilai rata-rata BOPO bank konvensional selama 

periode waktu penelitian berada dalam kondisi sangat baik, sedangkan untuk BOPO 

bank syariah tahun 2015 berada dalam kondisi sangat baik, kemudian pada tahun 2016 

hingga 2018 nilai rata-rata BOPO bank syariah berada dalam kodisi sangat kurang baik, 

dan pada tahun 2019 kembali ke kondisi sangat baik.  

  Hasil dari analisis rata-rata rasio BOPO selama periode penelitian sebesar 

87.34% menunjukkan bahwa bank konvensional dalam menggunakan biaya 

operasional dinilai efisien walaupun mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun 

2017 hingga 2019. Sedangkan pada bank syariah nilai rata-rata rasio BOPO sebesar 

100.12% dinilai kurang efisien karena nilai rata-rata BOPO ≥ 97%. 

4.2 Hasil Uji Normalitas 

Setelah dilakukan analisis risiko perbankan berdasarkan rasio keuangan, perlu 

dilakukan uji normalisasi data yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas akan 
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menggunakan uji shapiro wilk, dengan menggunakan signifikansi α = 5% dan kriteria 

pengujian apabila hasil nilai signifikansinya > 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. H0 

diterima maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Maka data terdistribusi 

normal, uji beda yang digunakan adalah uji T-Test Independent dan sebaliknya akan 

menggunakan uji Mann-Whitney. Berikut hasil uji normalitas data: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data 

Tests of Normality 

 

Risiko 

Keuangan 
Rasio 

Shapiro-Wilk 

Keterangan 
Statistic df Sig. 

Kredit 
NPL .915 96 .000 Tidak normal 

NPF .858 12 .046 Normal 

Likuiditas 
LDR .519 96 .000 Tidak normal 

FDR .327 12 .000 Tidak normal 

Pasar 
NIM .934 96 .000 Tidak normal 

NOM .752 12 .003 Tidak normal 

Operasional 

BOPO 

KONVENSIONAL 
.939 96 .000 Tidak normal 

BOPO SYARIAH .940 12 .502 Normal 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction        
Sumber : Output IBM SPSS Statistic 22 

Dari hasil analisis uji normalitas data diatas dapat diambil kesimpulan pada risiko 

kredit data bank konvensional dengan rasio NPL memiliki nilai signifikansi < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak, sedangkan untuk bank syariah dengan rasio NPF memiliki nilai 

signifikansi > 0,05 dan H0 diterima. Karena, salah satu data tidak terdistribusi normal maka 

uji beda selanjutnya akan menggunakan Uji Mann-Whitney. Selanjutnya, untuk risiko 
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likuiditas data bank konvensional dengan rasio LDR dan bank syariah dengan rasio FDR 

sama - sama memiliki nilai signifikansi < 0,05 yang berarti H0 ditolak, sehingga maka uji 

beda selanjutnya akan menggunakan Uji Mann-Whitney.  

Kemudian untuk risiko pasar data bank konvensional dengan rasio NIM dan bank 

syariah dengan rasio NOM memiliki nilai signifikansi < 0,05 yang sama sehingga H0 

ditolak, maka uji beda selanjutnya akan menggunakan Uji Mann-Whitney. Selanjutnya, 

risiko operasional data bank konvensional dengan rasio BOPO memiliki nilai signifikansi 

< 0,05 yang berarti H0 ditolak, sedangkan untuk bank syariah dengan rasio BOPO memiliki 

nilai signifikansi > 0,05 dan H0 diterima. Karena, salah satu data tidak terdistribusi normal 

maka uji beda selanjutnya akan menggunakan Uji Mann-Whitney. Dari semua hasil uji 

normalitas data, semua data menunjukkan bahwa tidak terdistribusi dengan normal, maka 

selanjutnya uji beda yang digunakan hanya Uji Mann-Whitney. 

4.3 Hasil Uji Beda 

Setelah dilakukan analisis risiko perbankan dan uji normalitas data maka uji beda 

yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan pada masing-masing risiko yang 

dihadapi oleh bank konvensional dengan bank syariah. Pada penelitian ini uji beda akan 

menggunakan uji Mann- Whitney karena hasil dari uji normalitas data tidak ada yang 

terdistribusi dengan normal. 

Uji Mann-Whitney menggunakan signifikansi α = 5% dan kriteria pengujian apabila 

hasil nilai signifikansinya > 0,05 maka H0 diterima dan sebaliknya. H0 diterima maka 

risiko bank konvensional tidak berbeda dengan risiko pada bank syariah. Berikut hasil uji 

Mann-Whitney: 

a) Risiko Kredit 
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Uji Mann-Whitney pada risiko kredit menggunakan data rasio NPL dan NPF 

dari 96 bank konvensional dan 12 bank syariah dari tahun 2015 – 2019, berikut hasil 

pengujian yang didapat: 

Tabel 4.3a Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statisticsa 

 Rasio 

Mann-Whitney U 323.500 

Wilcoxon W 4979.500 

Z -2.468 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

a. Grouping Variable: Risiko Kredit 
           Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

Hasil pengujian dari tabel 4.3a diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0.014 ≤ 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, terdapat 

perbedaan risiko kredit antara bank konvensional dengan bank Syariah dilihat dari rasio 

NPL dan NPF pada periode tahun 2015 - 2019.  

b) Risiko Likuiditas 

Uji Mann-Whitney pada risiko likuiditas menggunakan data rasio LDR dan 

FDR dari 96 bank konvensional dan 12 bank syariah dari tahun 2015 – 2019, berikut 

hasil pengujian yang didapat: 

Tabel 4.3b Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statisticsa 

 Rasio 

Mann-Whitney U 514.000 

Wilcoxon W 592.000 

Z -.606 

Asymp. Sig. (2-tailed) .544 

a. Grouping Variable: Risiko Likuiditas 
Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 
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Hasil pengujian dari tabel 4.3b diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0.544 ≥ 0,05 yang artinya H0 diterima dan H2 ditolak. Kesimpulan, tidak 

terdapat perbedaan risiko likuidtas antara bank konvensional dengan bank syariah 

dilihat dari rasio LDR dan FDR pada periode tahun 2015 -2019.  

c) Risiko Pasar 

Uji Mann-Whitney pada risiko pasar menggunakan data rasio NIM dan NOM 

dari 96 bank konvensional dan 12 bank syariah dari tahun 2015 – 2019, berikut hasil 

pengujian yang didapat: 

Tabel 4.3c Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statisticsa 

 Rasio 

Mann-Whitney U 95.000 

Wilcoxon W 173.000 

Z -4.702 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Risiko Pasar 
Sumber: Output IBM SPSS Statistic 22 

Hasil pengujian dari tabel 4.3c diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0.000 ≤ 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H3 diterima. Kesimpulan, terdapat 

perbedaan risiko pasar antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari rasio 

NIM dan NOM pada periode tahun 2015 -2019.  

d) Risiko Operasional 

Uji Mann-Whitney pada risiko operasional menggunakan data rasio BOPO dari 

96 bank konvensional dan 12 bank syariah dari tahun 2015 – 2019, berikut hasil 

pengujian yang didapat: 

Tabel 4.3d Hasil Uji Mann-Whitney 

Test Statisticsa 
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 Rasio 

Mann-Whitney U 320.000 

Wilcoxon W 4976.000 

Z -2.503 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012 

a. Grouping Variable: Risiko Operasional 
Sumber : Output IBM SPSS Statistic 22 

Hasil pengujian dari tabel 4.3d diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0.012 ≤ 0.05 yang artinya H0 ditolak dan H4 diterima. Kesimpulan, terdapat 

perbedaan risiko operasional antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari 

rasio BOPO pada periode tahun 2015 -2019.  

4.4 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bank konvensional dan bank 

syariah memiliki perbedaan dalam risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Untuk 

mencapai tujuan perlu melalui tahapan uji untuk mengetahui tujuan akhir pada penelitian. 

Pertama perlu dilakukannya analisis rasio keuangan pada bank konvensional maupun bank 

syariah dengan menggunakan rasio NPL dan NPF, LDR dan FDR, NIM dan NOM, dan 

BOPO.  

Setelah melakukan analisis rasio selanjutnya peneliti melakukan uji normalitas data 

dengan menggunakan uji Shapiro Wilk untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi 

normal atau tidak, didalam penelitian ini hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data 

tidak terdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas data dan menunjukkan bahwa 

data tidak terdistibusi normal maka untuk uji beda menggunakan uji Mann-Whitney yang 

akan menunjukkan hasil akhir apakah adanya perbedaan risiko perbankan bank 
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konvensional dan bank syariah. Berikut pembahasan hasil uji yang telah dilakukan oleh 

peneliti :  

1. Risiko Kredit  

Pada langkah awal analisis rata-rata rasio NPL/NPF ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata NPL bank konvensional selama periode penelitian sebesar 3.02%, 

sedangkan bank syariah sebesar 5.5%. Kemudian, menurut kriteria penilaian oleh Bank 

Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, yang berarti 

bank konvensional berada dalam kriteria “BAIK” yaitu nilai rata-rata berada di antara 

2% < NPL < 5%. Sedangkan bank syariah berada di kriteria “CUKUP BAIK” yaitu 

nilai rata-rata berada di antara 2% < NPF < 5%. Bank syariah dalam menjalankan 

kegiatan pembiayaan tidak berbunga sehingga bank syariah berfokus pada keuntungan 

usaha dari kesepakatan bagi hasil dengan nasabah, sehingga pada proses berjalannya 

usaha bank syariah tetap ikut serta dalam memperhatikan kesuksesan dan kelancaran 

usaha, sedangkan pada bank konvensional tidak terfokus pada kesuksesan usaha karena 

bank konvensional lebih terfokus dengan proses awal persetujuan pemberian kredit dan 

setelah itu bank hanya akan melakukan penarikan bunga sesuai dengan kesepakatan 

diawal. Hal ini yang dapat menjadi salah satu sebab bank syariah memiliki tingkat 

risiko kredit yang lebih tinggi karena besar tingginya keuntungan bergantung kepada 

keberhasilan nasabah dalam menjalankan usahanya, berbeda dengan bank 

konvensional besarnya keuntungan sudah dipastikan dengan adanya bunga yang sudah 

ditetapkan dan adanya jaminan yang diberikan nasabah. Hasil penelitian ini didukung 

dengan peneliti Ramlan, Moniharapon, dan Tulung (2018) yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan pada risiko kredit bank konvensional dan bank syariah. 
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Kemudian, hasil dari uji beda dengan menggunkan uji Mann-Whitney hasil 

yang diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.014 ≤ 0,05 yang artinya H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan risiko 

kredit yang dialami oleh bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari rasio NPL 

dan NPF pada periode tahun 2015 - 2019. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh 

Setiawan dan Nusron (2020) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara bank konvensional dan bank syariah apabila dilihat dari risiko kredit.  

2. Risiko Likuiditas 

Pada langkah awal analisis rata-rata rasio LDR/FDR ini menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata bank konvensional selama periode penelitian sebesar 108.05% 

sedangkan bank syariah sebesar 15611.47%. Selanjutnya, menurut kriteria penilaian 

oleh Bank Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, 

yang berarti bank konvensional berada pada kondisi “KURANG BAIK” yaitu nilai 

rata-rata berada di antara 100% < LDR < 120%, sedangkan bank syariah berada pada 

kondisi ”SANGAT KURANG BAIK”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua 

bank sama-sama dinilai memberikan penyaluran dana yang tinggi untuk dikreditkan 

sehingga memiliki risiko kredit macet yang sama tingginya. Kemudian, akan 

berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga menjadikan 

bank konvensional maupun bank syariah mempunyai risiko likuiditas yang tinggi dan 

dinilai tidak likuid, tidak adanya perbedaan juga dapat disebabkan oleh terikatnya bank 

konvensional yang selalu diawasi dan diatur oleh Lembaga OJK dan tidak 

mengkhususkan aturan bank syariah yang juga selalu diawasi dan diatur. Hasil 

penelitian ini tidak didukung oleh peneliti Setiawan dan Nusron (2020) yang 
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menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang antara bank konvensional dan bank 

syariah. 

Kemudian, hasil dari pengujian hipotesis dari uji Mann-Whitney mendapatkan 

hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.544 ≥ 0,05 yang artinya H0 diterima dan H2 ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan risiko likuidtas 

antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari rasio LDR dan FDR pada 

periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian tidak didukung oleh Putri, Fadah, dan 

Endhiarto (2015) yang menyatakan bahwa adanya berbedaan yang signifikan antara 

bank konvensional dan bank syariah pada rasio likuiditas. 

3. Risiko Pasar 

  Pada langkah awal analisis rata-rata rasio NIM/NOM menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata bank konvensional selama periode penelitian sebesar 5.39% sedangkan 

bank syariah sebesar -164%. Selanjutnya, menurut kriteria penilaian oleh Bank 

Indonesia pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, yang berarti 

bank konvensional berada pada kondisi “SANGAT BAIK” yaitu nilai rata-rata NIM ≥ 

5%, sedangkan bank syariah berada pada kondisi ”SANGAT KURANG BAIK” 

dengen rata-rata nilai NIM ≤ 1%. Hasil penelitian tidak didukung oleh Arinta (2016) 

yang mengatakan bahwa nilai NOM pada Bank Syariah Mandiri memiliki nilai lebih 

baik dibandingkan nilai NIM pada Bank Konvensional Mandiri. 

Kemudian, hasil dari pengujian hipotesis dari uji Mann-Whitney mendapatkan 

hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0,05 yang artinya H0 ditolak dan H3 diterima. 

Kesimpulan, pada penelitian ini terdapat perbedaan risiko pasar yang dialami oleh bank 

konvensional dengan bank syariah dilihat dari rasio NIM dan NOM pada periode tahun 
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2015-2019. Hasil penelitian didukung oleh Setiawan dan Nusron (2020) yang 

mengatakan bahwa adanya perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Adanya 

perbedaan ini disebabkan oleh bank konvensional secara langsung dipengaruhi oleh 

adanya tingkat suku bunga karena bank konvensional menggunakan bunga dalam 

produk yang diberikan,sehingga dapat menghasilkan pendapatan melalui bunga yang 

semakin besar dari aktiva produktifnya. Sedangkan pada bank syariah yang 

menggunakan hukum prinsip bagi hasil dipengaruhi secara tidak langsung oleh tingkat 

suku bunga, namun lebih dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai tukar dan pada  

pengaruh tingkat suku bunga sendiri lebih mempengaruhi bank syariah untuk dapat 

bersaing dengan bank konvensional untuk dapat menentukan jumlah bagi hasil 

sehingga tetap dapat menyeimbangi bank konvensional. 

4. Risiko Operasional 

  Pada langkah awal analisis rata-rata rasio BOPO menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata bank konvensional selama periode penelitian sebesar 87.34% sedangkan bank 

syariah sebesar 100.12%. Selanjutnya, menurut kriteria penilaian oleh Bank Indonesia 

pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, yang berarti bank 

konvensional berada pada kondisi “SANGAT BAIK” yaitu nilai rata-rata BOPO ≤ 

94%, sedangkan bank syariah berada pada kondisi ”SANGAT KURANG BAIK” 

dengen rata-rata nilai BOPO > 97%. Hasil dari analisis rata-rata rasio BOPO selama 

periode penelitian menunjukkan bahwa bank konvensional dalam menggunakan biaya 

operasional lebih efisien dibandingkan bank syariah, perbedaan efisiensi penggunaan 

biaya operasional bank syariah dan bank konvensional juga dapat dilihat dari 

banyaknya kantor cabang, kemudahan fasilitas ATM, promosi dan iklan untuk menarik 
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perhatian nasabah adalah bentuk-bentuk biaya operasional yang digunakan seefisien 

mungkin oleh bank konvensional. Hasil penelitian didukung oleh Setiawan dan Nusron 

(2020) yang mengatakan bahwa rata-rata rasio bank syariah lebih tinggi dibandingkan 

bank konvensional. 

  Kemudian, hasil dari pengujian hipotesis dari uji Mann-Whitney 

mendapatkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 0.012 ≤ 0,05 yang artinya H0 ditolak 

dan H4 diterima. Kesimpulan, pada penelitian ini terdapat perbedaan risiko operasional 

antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari rasio BOPO pada periode 

tahun 2015 -2019. Hasil penelitian didukung oleh Putri, Fadah, dan Endhiarto (2015) 

juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang siginifikan antara bank konvensional 

dan bank syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


