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ABSTRAK 

ANALISIS HUBUNGAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS 

PADA BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH 2010-2018  

 

Ahmad Yusuf Chaidar 

14423235 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara risiko kredit dan risiko 

likuiditas pada Bank Konvensional dan Syariah. lebih khususnya penelitan ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan hubungan risiko kredit dan likuiditas 

pada bank Konvensional dan Syariah. Bank yang menjadi objek peneltian adalah 

Empat Bank BUMN yaitu, Bank BNI, BRI, MANDIRI, BTN baik yang 

konvensional maupun syariah. Metode yang digunakan adalah independent 

sample t-test dengan menguji perbedaan dua sampel yang berbeda. hasil 

penelitian menunjukan bahwa pada bank BNI, BRI, MANDIRI dan BTN 

Konvensional, Risiko Kredit tidak berhubungan dengan Risiko Likuiditas karena 

nilai sig pada masing-masing lebih besar dari 0.05. Kemudian pada bank BNI, 

BRI dan MANDIRI Syariah risiko kredit tidak berhubungan dengan risiko 

likuiditas karena nilai sig lebih besar dari 0.05 dan untuk Perbandingan hubungan 

antara risiko kredit dengan risiko likuiditas pada bank konvensional dan bank 

syariah adalah Risiko Kredit pada Bank BNI, BRI, MANDIRI dan BTN 

Konvensional dan Syariah memiliki perbedaan yang signifikan karena nilai sig 

pada masing-masing < 0.05. sedangkan Risiko likuiditas pada Bank BNI, BRI, 

MANDIRI dan BTN Konvensional dan Syariah memiliki perbedaan yang 

signifikan kecuali pada Risiko Kredit Bank BNI Konvensional dan Syariah karena 

memiliki nilai sig 0.12 > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bank BNI 

Konvensional dan Syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Risiko 

Likuiditas 

 

Kunci: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Bank Konvensional, Bank Syariah. 
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ABSTRACT 

The Analysis of Credit Risk and Liquidity Risk Relationship in BUMN Republic 

of Indonesia 2010-2018 

 

Ahmad Yusuf Haidar 

14423253 

Banks are financial institutions that we are very familiar with. This study aims to 

determine the relationship between credit risk and liquidity risk in BUMN Banks. 

more specifically this research is intended to study the relationship between credit 

risk and liquidity at Conventional and Sharia banks. The banks that are the object 

of research are Four State-Owned Banks, namely BNI, BRI, MANDIRI, BTN, both 

conventional and sharia banks. The method used is the independent sample t-test 

by collecting differences in two different samples. the results of the study show 

that at BNI, BRI, MANDIRI and BTN Conventional banks, Credit Risk is not 

related to Liquidity Risk because the sig value of each is greater than 0.05. Then 

at BNI, BRI and MANDIRI Syariah banks the credit is not related to liquidity risk 

sig value is greater than 0.05 and for comparison the relationship between credit 

loans with liquidity liquidity in conventional banks and Islamic banks is a Risk 

Credit at Bank BNI, BRI, Mandiri and Conventional and Sharia BTN have 

significant differences because the sig values at each <0.05. While liquidity risk at 

Bank BNI, BRI, MANDIRI and BTN Conventional and Sharia has a significant 

difference in Bank BNI Credit Risk Conventional and Sharia has a sig value of 

0.12> 0.05 so that it can be in accordance with policies at BNI banks 

Conventional and Sharia are not appropriate with a significant risk of liquidity 

 

Keywords: Credit Risk, Liquidity Risk, Conventional Banks, Islamic Banks. 
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A. Latar Belakang 

 Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah sangat kita kenal. 

Keberadaannya banyak di sekitar kita. Bahkan setiap kegiatan kita setiap 

harinya berhubungan dengan perbankan. Mulai dari Bank Indonesia 

sebagai bank sentral yang mengedarkan uang, tabungan, bahkan 

pengeluaran uang yang kita keluarkan melalui bank. Terlebih lagi pada 

zaman sekarang di mana transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem online, jasa perbankan menjadi sangat penting untuk kehidupan 

manusia. Merujuk kepada pengertiannya, bank termasuk dalam lembaga 

keuangan. Maka dari itu, terdapat kewajiban bagi perbankan untuk 

melakukan pelaporan keuangan. Artinya perbankan juga harus melakukan 

proses akuntansi. Namun, jenis kegiatan jasa perbankan yang berbeda 

dengan perusahaan lain pada umumnya juga membuat akuntansi pada 

perbankan berbeda (Pangestika, 2018). 

 Berdasarkan prinsip kegiatannya, perbankan di Indonesia terbagi 

menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah adalah Bank 

yang menjalankan kegiatan  usahanya berdasarkan Prinsip Syariah . 

َا الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي  ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ يَ َتَخبَّطُُه الشَّ
ََ اللَِّه الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن َربِِّه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف وَ  اْلبَ ْيُع ِمْثلُ  أَْمرُُه ِإ

ُُ َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلد َوَمْن َعاد  

  

Artinya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang 
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itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.(QS.2:275) 

 

 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

perbankan   (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan  lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

Dewan Syariah  Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. menurut jenisnya, bank syariah terdiri 

atas  Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank 

Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (bukopin, n.d.). 

 Sistem keuangan dalam perbankan syariah dijalankan sesuai 

dengan Prinsip dasar syariah yang diambil dari Al Quran dan juga sunah 

yang sudah dipatenkan dan dipercaya oleh agama Islam. Di Indonesia 

khususnya, prinsip syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan 

dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki wewenang (DSN-MUI).dalam kegiatannya, bank syariah tidak 

diperbolehkan terlibat dalam transaksi berdasarkan bunga ( riba ), 

ketidakpastian ( gharar ), dan spekulasi / judi ( maysir ). Perbedaan 

mendasar antara bank syariah dan konvensional adalah bahwa yang 

pertama didasarkan pada pembagian laba dan rugi cara pembiayaan, 

setidaknya di sisi kewajiban neraca mereka (Obaidullah, 2005). 

 Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan 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. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa 
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perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, 

perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan 

dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali (tim, 2017). 

 Dalam menghadapi risiko likuiditas, Bank Syariah memiliki cara 

sendiri dalam mengadapinya. Bank Syariah menerima setoran yang 

mereka miliki untuk membayar untung. Tetapi, karena tempat investasi 

yang terbatas, Bank Syariah merasa lebih sulit untuk membayar 

keuntungan dan situasi itu meningkatkan risiko likuiditas. selain itu, Bank 

Syariah memiliki pasar uang yang sangat terbatas yang mempersulit Bank 

Syariah untuk mengumpulkan dana selama kekurangan likuiditas. Bahkan, 

itu adalah kondisi peraturan bagi semua bank untuk menyimpan cadangan 

uang di Bank Sentral, dengan bunga dibayarkan pada jumlah itu, tetapi 

karena bunga tidak diizinkan berdasarkan hukum Islam, Bank Syariah 

tidak menerima pembayaran atas cadangan mereka. Dengan demikian, 

Bank Syariah direkomendasikan untuk simpan lebih banyak uang tunai 

untuk mengatasi risiko likuiditas mereka. Pada bank umum, pembiayaan 

disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, 

sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum 

berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat balas jasa terukur oleh 

sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada 

perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko 

kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan 

konvensional.Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank 

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli murabahah 

(M. Kabir Hassan a, 2019). 

 Mekanisme seperti itu, akan mencegah kemungkinan dana kredit 

digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi 

default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang 

nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikucurkan. Dalam bank 
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syariah, karakter nasabah (personal garansi) lebih dinomorsatukan, 

ketimbang cover guarantee berupa aset (arum, 2013). 

 Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan 

kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Oleh sebab itu, 

risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. 

Bank syariah tidak akan mengalami negative spread, karena dari dana 

yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan 

bunga seperti di bank biasa. 

 Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimumkan 

pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu 

bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak 

likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan 

berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui 

sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya 

menurunkan profitabilitas (Arum, 2013).  

 Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan 

maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito 

pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mem-

bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si nasabah 

membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya 

dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat 

dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan 

pengendapan dana. 

 Dapat disimpulkan bahwa risiko kredit atau kredit bermasalah 

dalam jumlah yang besar akan membuat perputaran kas menjadi terhambat 

atau bahkan terhenti, sehingga jumlah persediaan kas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya tidak dapat terpenuhi apabila sewaktu-waktu 

ada tagihan.  

 Sesuai dengan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa risiko 

kredit dan risiko liquiditas adalah dua hal yang saling berhubungan. selain 

itu, dalam menghadapi risiko kredit dan risiko liquiditas, perbankan 
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syariah dan perbankan konvensional memiliki cara masing-masing dalam 

menghadapinya. cara mengadapi dua risiko tersebut memiliki cara yang 

jelas berbeda, maka dari itu penulis ingin membahas dan meneliti tentang 

perbandingan hubungan resiko kredit dan resiko likuiditas pada bank 

konvensional dan syariah dengan mengangkat penelitian yang berjudul 

“ANALISIS HUBUNGAN RESIKO KREDIT DAN RESIKO 

LIKUIDITAS PADA BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH 2010-

2018” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank 

knvensional? 

2. Bagaimana hubungan antara risiko kredit dan likuiditas pada bank 

syariah? 

3. Bagaimana perbandingan hubungan antara risiko kredit dan likuiditas 

pada bank syariah dan konvensional? 

C. Landasan Teori 

 1. Pengertian Bank Konvensional 

 Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 

7 tahun 1992, dibedakan 2 jenis bank dengan usahanya masing-masing 

(pasal 6 UU No. 7/1992), yakni : 

Dalam Undang-undang perbankan dibedakan 2 macam usaha bank yaitu: 

1. Bank Umum 

 Menurut ketentuan pasak 6, usaha bank umum meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Memberikan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nesabahnya 
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e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi, wesek unjuk, cek atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam 

bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam bal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin 

keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah. 

n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Selain melakukan aktifitas usaha seperti di atas, bank Umum dapat 

pula melakukan kegiatan-kegiatan berikut : 

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 

di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek 

asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan 

memeenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 
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c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank 

Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana 

pensiun yang berlaku. Terhadap aktifitas usaha Bank Umum ini terdapat 

pembatasan atau pelarangan, yaitu ; (a) melakukan penyertaan modal, 

kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan c ; (b) 

melakukan usaha perasuransian ; dan (c) melakukan usaha laiin di luar 

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 

(ketentuan pasal 10). Di samping lingkup aktifitas usaha bank umum 

seperti diuraikan di atas, pemerintah dapat pula menugaskan bank Umum 

untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-

sektor perekonomian tertentu, atau memberi perhatian yang lebih besar 

pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak, berdasarkan ketentuan yang 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 

 

 2. Pengertian Bank Syariah 

  

 Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan 

dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam 

kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan 

alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat 

Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana 

masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan 

pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. 

 Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi 

berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan 
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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. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa 

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, 

perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan 

dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. 

 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 (OJK, 2017). 

 

  

3. Pengertian Risiko Likuiditas 

 Bank dapat dikatakan likuid apabila bank memiliki sejumlah 

likuiditas dan/atau memegang alat-alat likuid, cash assets (uang kas, 

rekening pada bank sentral dan bank lainnya) sama dengan jumlah 

kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, memiliki likuiditas kurang dari 

kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas 

dengan cara menciptakan uang. Sebagai lembaga kepercayaan bagi 

masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik 

terutama ditunjukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang 

disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam mengelola likuiditas selalu 



 

12 

akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga 

likuiditas dan meningkatkan pendapatan.  

 Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Risiko likuiditas 

dikategorikan menjadi: 

a) Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak 

mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar 

karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan 

pasar (market disruption) 

b) Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank 

tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari 

sumber dana lain (Yulianti, 2009). 

 Return On Aset (ROA) yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba. ROA digunakan unuk mengetahui 

kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) 

yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Adapun 

kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

No.9/24/DPbS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut. 

 Peringkat 1 (sangat baik) : ROA ≥ 1,5% 

 Peringkat 2 (baik) : 1,25% ≤ ROA < 1,5% 

 Peringkat 3 (cukup baik) : 0,5% ≤ ROA < 1,25% 

 Peringkat 4 (kurang baik) : 0% ≤ ROA < 0,5% 

 Peringkat 5 (lemah) : ROA ≤ 0% 

 4. Pengertian  Risiko Kridit 

 Pengertian risiko kredit menurut Mohamad Hasanudin dan 

Prihatiningsih sebagai berikut : 

 Risiko kredit adalah risiko ketidak pastian. Faktor ketidakpastian 

akan menimbulkan spekulasi, dan setiap usaha yang berupa spekulasi 
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akan mengandung risiko yang tinggi karena segala sesuatunya tidak 

dapat direncanakan terlebih dahulu dengan baik.  

Kredit Macet (NPL) 

 Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat dalam Herni Siti 

Jubaedah (2012 : 12) adalah : kredit yang memiliki kualitas dalam 

perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet 

(M). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keredit 

bermasalah yaitu kredit yang di salurkan kepada masyarakat tetapi 

dalam pengembaliannya banyak hambatan-hambatan dari masyarakat 

atau nasabah dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam 

mengembalikan kreditnya. 

D. Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah seluruh prosedur yang diperlukan mulai 

dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan laporan hasil penelitian 

(Yahya, 2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menggunakan analisis statistik yang menitikberatkan pada 

pengujian hipotesis. 

 Untuk melihat apakah terdapat hubungan saling mempengaruhi 

dan hubungan keseimbangan jangka panjang antara risiko kredit dan 

risiko likuiditas pada Bank BUMN, maka digunakan Uji Korelasi dan 

Independent Sampel T Test. Analisis korelasi bertujuan untuk melihat 

hubungan antara risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

BUMN. Sedangkan Uji T bertujuan untuk melihat perbedaan risiko kredit 

dan risiko likuiditas pada bank knvensional dan syariah. Berdasarkan 

metode analisis yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti 

menggunakan program SPSS 25 sebagai alat untuk mengolah data sesuai 

dengan tujuan peneliti. Sebelum melakukan uji korelasi dan uji t, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data  

syariah



E. Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang  telah dilakukan terhadap laporan 

laporan keuangan perusahaan yag menjadi objek penelitian, hasil yang 

didapatkan dapat dijabarkan dalam beberapa hal berikut: 

1. Profil Bank BNI 

 Pada tanggal 5 Juli Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 

1946 sebagai dasar dari didirikanya PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) yang pada awalnya didirikan sebagai Bank sentral dengan 

nama “Bank Negara Indonesia”.  Selanjutnya PT Bank Negara 

Indonesia (Persero)  ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 

1946” berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI dan 

statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI 

sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat 

dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU 

No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 

April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi 

Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum 

menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 

1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 

1992 Tambahan No. 1A. 

 BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 

1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di 

tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi 

korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 
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1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran 

umum saham terbatas di tahun 2010. 

 BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas 

pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. 

Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan 

kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun.  

 

 Analisis yang digunakan adalah uji t untuk mengetahui perbedan 

yang signifikan antara risiko kredit dan risiko likuiditas antara bank 

BNI Konvensional dan BNI Syariah. Kemudian menggunakan analisis 

uji normalitas data untuk menguji normalitas data resiko kredit dan 

risiko likuiditas bank BNI konvensional dan BNI Syariah. kemudian 

dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan risiko kredit 

terhadap risiko likuiditas pada bank BNI Konvensional dan BNI 

Syariah. 

2. Analisis Data Bank BNI Konvensional dan Syariah 

TAHUN Resiko Kredit Resiko Likuiditas 

2010 1.11 70.15 

2011 0.51 70.37 

2012 0.75 77.52 

2013 0.55 85.30 

2014 0.39 87.81 

2015 0.91 87.77 

2016 0.44 90.41 

2017 0.70 85.58 

2018 0.85 88.76 
Table 1.4. Data Tahunan Bank BNI Konvensional 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BNI Konvensional yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, 

dapat kita ketahui Noun Performing Loan (NPL) yaitu Risiko Kredit 

dan Loan Deposite Ratio (LDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti tabel di 

atas. 
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TAHUN Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

2010 1.92 23.53 

2011 2.42 25.57 

2012 1.42 17.70 

2013 1.13 23.32 

2014 1.04 44.59 

2015 1.46 91.94 

2016 1.64 84.57 

2017 1.50 80.21 

2018 1.52 79.62 
Table 1.4. Data Tahunan Bank BNI Syariah 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BNI Syariah yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dapat kita 

ketahui Noun Performing Financing (NPF) yaitu Risiko Kredit dan 

Financing To Deposit Ratio (FDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti 

tabel di atas. 

a. Analisis Risiko Kredit Bank BNI  

Uji T Risisko Kredit pada Bank BNI 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Risiko 

Likuiditas 

Equal variances 

assumed .874 .364 -5.473 16 .000 -.87111 .15918 -1.20855 -.53367 

Equal variances not 
assumed   -5.473 12.828 .000 -.87111 .15918 -1.20855 -.53367 

Table 2.4. Uji T Risiko Kredit BNI Konvensional dan Syariah 

 Dari hasil analisis uji t yang dilakukan untuk mengetahui 

risisko kredit pada bank BNI Konvensional dan BNI Syariah, 

diketahui bahwa nilai sig 0.000 < 0.05, sehingga dapat kita 

simpulkan terdapat perbedaan yang signifikan  pada risisko kredit 

bank BNI Konvensional dan BNI Syariah. 

b. Analisis Risiko Likuiditas Bank BNI 
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Uji T Risisko Likuiditas pada Bank BNI 

 

Levene's Test 

for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Risiko 

Likuiditas 

Equal variances 

assumed 47.029 .000 2.825 16 .012 30.29111 10.72123 7.56311 53.01911 

Equal variances not 

assumed   2.825 9.023 .020 30.29111 10.72123 6.04749 54.53473 

Table 3.4. Uji T Risiko Likuiditas BNI Konvensional dan Syariah 

 Dari hasil analisis uji t yang dilakukan untuk mengetahui 

risiko likuiditas pada bank BNI Konvensional dan BNI Syariah, 

diketahui bahwa nilai sig 0.12 > 0.05, sehingga dapat kita 

simpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan  pada risisko 

likuiditas bank BNI Konvensional dan BNI Syariah. 

c. Uji normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank 

BNI konvensional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 7.44344870 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .227 

Positive .144 

Negative -.227 

Test Statistic .227 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 
Table 4.4. Uji Normalitas Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas BNI Konvensional 

  berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.200> 

0.05, maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual  

berdistribusi normal. 

d. Uji normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank 

BNI Syariah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 
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Table 5.4. Uji 

Normalitas BNI Syariah 

 berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.103> 

0.05, maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual 

berdistribusi normal 

e. Uji korelasi antara risisko kredit terhadap risiko likuiditas pada 

bank BNI Konvensional. 

Uji Korelasi Risiko Kredit Terhadap Risiko Likuiditas BNI 

Konvensional 

 Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

Risiko Kredit Pearson 

Correlation 

1 -.335 

Sig. (2-tailed)  .378 

N 9 9 

Risiko 

Likuiditas 

Pearson 

Correlation 

-.335 1 

Sig. (2-tailed) .378  

N 9 9 

Table 6.4. Uji Korelasi BNI Konvensional 

 Risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas 

pada bank BNI karena nilai sig 0.378 > 0.05. 

f. Uji korelasi antara risisko kredit terhadap risiko likuiditas pada 

bank BNI Syariah 

Uji Korelasi Risiko Kredit terhadap Risiko likuiditas BNI 

Syariah 

 Resiko Kredit   Risiko Likuiditas  

Resiko Kredit  Pearson 

Correlation 

1 -.157 

Sig. (2-tailed)  .687 

N 9 9 

Risiko 

Likuiditas  

Pearson 

Correlation 

-.157 1 

Std. Deviation 30.79156373 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .252 

Positive .230 

Negative -.252 

Test Statistic .252 

Asymp. Sig. (2-tailed) .103
c
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Sig. (2-tailed) .687  

N 9 9 

Table 7.4. Uji Korelasi BNI Syariah 

 risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas 

pada bank BNI karena nilai sig 0.687 > 0.05. 

3. Profil Bank BRI. 

 Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan oleh Raden Bei Aria 

Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Bank BRI merupakan bank 

tebesar yang dimiliki oleh pemerintah. Bank BRI didirikan di Purwokerto, 

Jawa Tengah dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi Purwokerto suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI.  

 Pada tahun 1946 bank BRI menjadi Bank pertama yang dimiliki 

oleh pemerintah Republik Indonesia, hal ini didasarkan pada Peraturan 

Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1. Kemudian pada tahun 1948, 

kegiatan bank BRI terhenti  sementara waktu karena pada saat itu sedang 

terjadi peperangan dalam rangka memeprtahankan kedaulatan dan 

kemerdekaan Republik Indonesia , pemberhentian oprasi bank BRI ini 

tidak terjadi dalam waktu yang lama karena pada tahun 1949 dibuka atau 

mulai beroperasi kembali setelah diadakanya perjanjian Renville dan 

denan itu bank BRI berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia 

Serikat. 

 Analisis yang digunakan adalah uji t untuk mengetahui perbedan 

yang signifikan antara risiko kredit dan risiko likuiditas antara bank BRI 

Konvensional dan BRI Syariah. kemudian menggunakan analisis uji 

normalitas data untuk menguji normalitas data resiko kredit dan risiko 

likuiditas bank BRI konvensional dan BRI Syariah. kemudian dilakukan 

uji korelasi untuk mengetahui hubungan risiko kredit terhadap risiko 

likuiditas pada bank BRI Konvensional dan BRI Syariah. 

4. Analisis Data Bank BRI 
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TAHUN Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

2010 0.74 75.17 

2011 0.42 76.20 

2012 0.34 79.85 

2013 0.31 88.54 

2014 0.36 81.68 

2015 0.52 86.88 

2016 1.09 87.77 

2017 0.88 88.13 

2018 0.92 89.57 
Table 8.4. Data Tahunan BRI Konvensional 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BRI Konvensional yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, 

dapat kita ketahui Noun Performing Loan (NPL) yaitu Risiko Kredit dan 

Loan Deposite Ratio (LDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti tabel di atas. 

TAHUN Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

2010 1.76 35.64 

2011 2.12 45.79 

2012 1.84 41.26 

2013 3.26 37.31 

2014 3.65 53.30 

2015 3.89 84.16 

2016 3.19 81.42 

2017 4.72 71.87 

2018 4.97 75.49 
Table 9.4. Data Tahunan BRI Syariah 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BRI Syariah yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dapat kita 

ketahui Noun Performing Financing (NPF) yaitu Risiko Kredit dan 

Financing To Deposit Ratio (FDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti tabel 

di atas. 

a. Analisis Risiko Kredit Bank BRI Konvensional dan Syariah 

Uji T Risisko Kredit pada Bank BRI 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Risiko 

Kredit 

Equal variances 

assumed 9.047 .008 -6.521 16 .000 -2.64667 .40586 -3.50706 -1.78627 

Equal variances not 

assumed      -2.64667 .40586 -3.50706 -1.78627 

Table 10.4.Tabel Uji T Risiko Kredit pada BRI Konvesional dan Syariah 

 Dapat dilihat bahwa nilai sig 0.000<0.05 sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit 

bank BRI konvensional dan BRI syariah. 

b. analisis risiko likuiditas Bank BRI 

Uji T Risisko Likuiditas pada Bank BRI 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Risiko 

Kredit 

Equal variances 

assumed 31.534 .000 3.701 16 .002 25.28333 6.83195 10.80024 39.76642 

Equal variances not 

assumed   3.701 9.289 .005 25.2833 6.83195 10.80024 39.76642 

Table 11.4.Uji T Risiko Likuiditas pada Bank BRI Konvensional dan Syariah 

 Dari hasil analisis uji t yang dilakukan untuk mengetahui risisko 

likuiditas pada bank BRI Konvensional dan BRI Syariah, diketahui 

bahwa nilai sig 0.02 < 0.05, sehingga dapat kita simpulkan terdapat 

perbedaan yang signifikan  pada risiko likuiditas bank BRI 

Konvensional dan BRI Syariah. 

c. Uji normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank BRI 

konvensional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

5.17561391 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .156 

Positive .116 

Negative -.156 

Test Statistic .156 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
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Table 12.4. Uji Normalitas Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas pada BRI Konvensional 

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.200> 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual  berdistribusi normal 

d. Uji normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank BRI 

Syariah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 13.66084256 

Most Extreme Differences Absolute .246 

Positive .246 

Negative -.143 

Test Statistic .246 

Asymp. Sig. (2-tailed) .125
c
 

Table 13.4. Uji Normalitas Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas pada Bank BRI Syariah 

 berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.125> 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual  berdistribusi 

normal. 

e. Uji korelasi antara risisko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

BRI Konvensional 

Correlations 

 

Risiko Kredit 

BRI 

Konvensional 

Risiko 

Likuiditas 

BRI 

Konvensional 

Risiko Kredit BRI 

Konvensional 

Pearson 

Correlation 

1 .387 

Sig. (2-tailed)  .303 

N 9 9 

Risiko Likuiditas BRI 

Konvensional 

Pearson 

Correlation 

.387 1 

Sig. (2-tailed) .303  

N 9 9 

Table 14.4. Uji Korelasi Risiko Kredit terhadap Risiko Likuiditas pada BRI Konvensional 

 risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas pada 

bank BRI Konvensional karena nilai sig 0.303> 0.05 
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f. Uji korelasi antara risisko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

BRI Syariah 

 

Correlations 

 

Risiko Kredit 

BRI Syariah 

Risiko 

Likuiditas 

BRI Syariah 

Risiko Kredit BRI 

Syariah 

Pearson Correlation 1 .721
*
 

Sig. (2-tailed)  .028 

N 9 9 

Risiko Likuiditas BRI 

Syariah 

Pearson Correlation .721
*
 1 

Sig. (2-tailed) .028  

N 9 9 
 Table 15.4. Uji Korelasi Risiko Kredit terhadap Risiko Likuiditas pada BRI Syariah 

 Risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas pada 

bank bri syariah karena nilai sig 0.028> 0.05. 

5.  Bank MANDIRI 

 Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. 

Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi 

regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah Pemerintah Republik 

Indonesia melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum, swasta, 

ataupun pemerintah dengan bantuan International Monetary Fund (IMF), 

Bank Dunia, dan Asia Development Bank (ADB). Bank Mandiri juga 

mengalami restrukturasi dimana empat bank pemerintah yang berbeda 

digabungkan bersama dalam satu bank. Penggabungan atau merger empat 

bank tersebut dengan Bank Mandiri akhirnya dilakukan pada tanggal 31 

Juli 1999. 

 Analisis yang digunakan adalah uji t untuk mengetahui perbedan 

yang signifikan antara risiko kredit dan risiko likuiditas antara bank 

MANDIRI Konvensional dan MANDIRI Syariah. kemudian 

menggunakan analisis uji normalitas data untuk menguji normalitas data 

resiko kredit dan risiko likuiditas bank MANDIRI konvensional dan 



 

24 

MANDIRI Syariah. kemudian dilakukan uji korelasi untuk mengetahui 

hubungan risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank MANDIRI 

Konvensional dan MANDIRI Syariah. 

6. Analisis Data Bank Mandiri Konvensional dan Syariah 

Tahun Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

2010 0.54 65.44 

2011 0.45 71.65 

2012 0.37 77.66 

2013 0.37 82.97 

2014 0.44 82.02 

2015 0.60 87.05 

2016 1.38 85.86 

2017 1.06 88.11 

2018 0.67 96.74 
Table 16.4. Data Tahunan MANDIRI Konvensional 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BRI Konvensional yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dapat 

kita ketahui Noun Performing Loan (NPL) yaitu Risiko Kredit dan Loan 

Deposite Ratio (LDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti tabel di atas. 

Tahun Risiko Kredit Risiko Likuiditas 

2010 1.29 27.92 

2011 0.95 24.67 

2012 1.14 24.91 

2013 2.29 26.12 

2014 4.29 32.55 

2015 4.05 81.99 

2016 3.13 79.19 

2017 2.71 77.66 

2018 1.56 77.25 
Table 17.4. Data Tahunan MANDIRI Syariah 

 Bedasarkan laporan tahunan Bank BRI Syariah yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, dapat kita 
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ketahui Noun Performing Financing (NPF) yaitu Risiko Kredit dan 

Financing To Deposit Ratio (FDR) yaitu Risiko Likuiditas seperti tabel 

di atas. 

 

a. Analisis Risiko Kredit Bank MANDIRI Konvensional dan Syariah 

Uji T Risisko Kredit pada Bank MANDIRI 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Risiko 
Kredit 

Equal variances 
assumed 13.476 .002 -3.983 16 .001 -1.72556 .43327 -2.64406 -.80706 

Equal variances not 

assumed   -3.983 9.212 .003 -1.72556 .43327 -2.70226 -.74885 

Table 18.4. Uji T Risiko Kredit MANDIRI Konvensional dan Syariah 

 dapat dilihat bahwa nilai sig 0.001<0.05 sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit 

bank Mandiri konvensional dan Mandiri syariah. 

b. Analisis Risiko Likuiditas Bank MANDIRI 

Uji T Risisko Likuiditas pada Bank BRI 

 

Levene's Test 

for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Risiko 

Kredit 

Equal variances 

assumed 63.348 .000 3.283 16 .005 31.69333 9.65516 11.22531 52.16136 

Equal variances not 

assumed   3.283 9.827 .008 31.69333 9.65516 10.12882 53.25784 

Table 19.4. Uji T Risiko Likuiditas MANDIRI Konvensional dan Syariah 

 dapat dilihat bahwa nilai sig 0.005<0.05 sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko 

likuiditas bank Mandiri konvensional dan Mandiri syariah. 

c. uji normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank 

MANDIRI Konvensional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

UnstandardizedRe

sidual 
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N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 8.56894862 

Most Extreme Differences Absolute .143 

Positive .143 

Negative -.140 

Test Statistic .143 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 
Table 20.4. Uji Normalitas Data Risiko Kredit dan Likuiditas MANDIRI Konvensional 

 Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.200> 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual  berdistribusi 

normal 

d. Uji Normalitas data risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank 

MANDIRI Syariah 

 

 

 

 

 

  

 

 

Table 21.4. Uji Normalitas Data Risiko Kredit dan Likuiditas MANDIRI Syariah 

 Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai sig 0.149> 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwasanya nilai residual  berdistribusi 

normal 

e. Uji korelasi antara risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

MANDIRI Konvensional 

 

Correlations 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 24.55746479 

Most Extreme Differences Absolute .238 

Positive .238 

Negative -.180 

Test Statistic .238 

Asymp. Sig. (2-tailed) .149
c
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Risiko Kredit 

Mandiri 

Konvensional 

Risiko 

Likuiditas 

Mandiri 

Konvensional 

Risiko Kredit Mandiri 

Konvensional 

Pearson Correlation 1 .395 

Sig. (2-tailed)  .293 

N 9 9 

Risiko Likuiditas 

Mandiri Konvensional 

Pearson Correlation .395 1 

Sig. (2-tailed) .293  

N 9 9 
 Table 22.4. Uji Korelasi Risiko Kredit terhadap Risiko Likuiditas Mandiri 

Konvensional 

 Risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas pada 

bank mandiri konvensional karena nilai sig 0.293> 0.05 

f. Uji korelasi antara risiko kredit terhadap risiko likuiditas pada bank 

MANDIRI Syariah 

 

 

Correlations 

 

Risiko Kredit 

Mandiri 

Syariah 

Risiko 

Likuiditas 

Mandiri 

Syariah 

Risiko Kredit Mandiri 

Syariah 

Pearson Correlation 1 .445 

Sig. (2-tailed)  .230 

N 9 9 

Risiko Likuiditas 

Mandiri Syariah 

Pearson Correlation .445 1 

Sig. (2-tailed) .230  

N 9 9 

Table 23.4. Uji Korelasi Risiko Kredit terhadap Risiko Likuiditas Mandiri Syariah 

Risiko kredit tidak berhubungan terhadap risiko likuiditas pada bank 

mandiri konvensional karena nilai sig 0.230> 0.0
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A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. setelah dilakukan perhitungan dengan program SPSS menggunakan ui 

korelasi, dapat diketahui bahwa pada bank BNI, BRI, MANDIRI dan BTN 

Konvensional, Risiko Kredit tidak berhubungan dengan Risiko Likuiditas 

karena nilai sig pada masing-masing lebih besar dari 0.05 

2. setelah dilakukan perhitungan dengan SPSS menggunakan uji korelasi, dapat 

diketahui bahwa pada bank BNI, BRI dan MANDIRI Syariah risiko kredit 

tidak berhubungan dengan risiko likuiditas karena nilai sig lebih besar dari 

0.05 

3. Perbandingan hubungan antara risiko kredit dengan risiko likuiditas pada 

bank konvensional dan bank syariah adalah Risiko Kredit pada Bank BNI, 

BRI, MANDIRI dan BTN Konvensional dan Syariah memiliki perbedaan 

yang signifikan karena nilai sig pada masing-masing < 0.05. sedangkan Risiko 

ikuiditas pada Bank BNI, BRI, MANDIRI dan BTN Konvensional dan 

Syariah memiliki perbedaan yang signifikan kecuali pada Risiko Kredit Bank 

BNI Konvensional dan Syariah karena memiliki nilai sig 0.12 > 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada bank BNI Konvensional dan Syariah tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada Risiko Likuiditas 
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