
1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sistem perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan 
dikeluarkannya UU No 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional 
bisnisnya dengan sistem bagi hasil.  Pada tahun 1992  berdiri Bank Syariah  pertama 
di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada  tahun 1998, pemerintah 
Indonesia mengeluarkan kebijakan Dual Banking System melalui UU No.10/.1998 
tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan mulai berdirinya 
Bank Mandiri Syariah pada 1999 yang merupakan entiti sendiri.  Dengan adanya 
regulasi ini mendorong berkembangnya perbankan syariah serta pertumbuhan kinerja 
perbankan syariah yang cukup baik, sehingga menjadi daya tarik bagi bank-bank 
konvensional dan investor untuk untuk membuka Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah (UUS).  Bagi Bank Konvensional, pembentukan perusahaan anak 
Bank Umum Syariah merupakan salah satu upaya dalam rangka diversifikasi atau 
pengembangan layanan syariah. 

Pendirian perusahaan anak Bank Umum Syariah oleh Bank Umum 
Konvensional dapat dilakukan antara lain dengan cara akusisi dan konversi dari Bank 
Konvensional, atau dengan pemisahan (spin-off) dari unit usaha syariah yang terdapat 
pada Bank Umum Konvensional (UU No 21 Tahun 2008; Anshori, AG, 2010). 
Undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UUS 
dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat ijin dari Bank Indonesia, dengan 
persyaratan antara lain: a) Memenuhi minimum kecukupan modal b). Persiapan 
sumber daya manusia c) Susunan organisasi dan kepengurusan, dan d) Kelayakan 
usaha. Untuk mempercepat perubahan UUS menjadi BUS, UU Perbankan Syariah 
menekankan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai 
asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun 
sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud 
wajib melakukan pemisahaan UUS tersebut menjadi BUS (Pasal 68 UU Perbankan 
Syariah). Adapun BUS ataupun BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum 
Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat. Sampai dengan akhir tahun 2013, 
jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia ada 11 bank. Apabila dilihat dari 
struktur kepemilikan, sembilan (9) di antara BUS tersebut merupakan perusahaan 
anak dari Bank Umum Konvensional, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

Apabila dilihat dari hubungan status perusahaan induk dengan perusahaan anak, 
maka Bank Umum Syariah pada Tabel 1 tersebut dapat dikelompokan ke dalam tiga 
kelompok yaitu:  
1) Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri (tidak ada perusahaan induk yang 

dominan), yaitu Bank Muamalat  Indonesia;  
2) Bank Umum Syariah yang merupakan perusahaan anak dari bank umum 

konvensional milik pemerintah, baik BUMN maupun BUMD, seperti Bank 
Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan BJB Syariah.  
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3) Bank Umum Syariah yang merupakan perusahaan anak atau sister company dari 
bank umum konvensional milik swasta, seperti Bank Syariah Mega Indonesia. 
Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA 
Syariah, dan  Maybank Indonesia Syariah. 

 
Tabel 1 Bank Umum Syariah di Indonesia dan Perusahaan Induknya 

Perusahaan Anak Perusahaan Induk 
Bank Umum 

Syariah 
Thn 

Berdiri 
Perusahaan 

Induk 
Status 

Perusahaan 
Thn 

Berdiri 
Go 

Public 
Kode 

Saham 
di BEI 

% Saham 
Induk pada 
Perusahaan 

Anak 
PT. Bank     
Muamalat 
Indonesia * 

1992 - Berdiri 
Sendiri 

- - - - 

PT. Bank Syariah     
Mandiri 

1999 PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 

BUMN 1999 2003 BMRI 99,99 % 

PT. Bank 
SyariahMega 
Indonesia** 

2004 PT Mega Corpora Swasta  2000 MEGA 57,82% 

PT. Bank 
SyariahBRI 

2008 PT. Bank Rakyat 
Indonesia 
(Persero) Tbk 

BUMN 1946 2003 BBRI 99,99 % 

Bank Syariah     
Bukopin 

2008 PT. Bank Bukopin 
Tbk 

Swasta 1970 2006 BBKP 65,44 % 

PT. Bank PANIN 
Syariah  

 

2009 PT.Bank Panin 
Tbk 

Swasta 1971 1982 PNBN 99.99 % 

PT. Bank Victoria 
Syariah  

2010 PT Bank Victoria 
Tbk 

Swasta 1992 1999 BVIC 99,98% 

PT. BCA Syariah  2010 PT Bank Central 
Asia Tbk 

Swasta 1957 2000 BBCA 99,99 % 

PT. Bank Jabar dan 
Banten Syariah  

2010 PT Bank Jabar dan 
Banten Tbk 

BUMD 1961 2010 BJBR 99,00 % 

PT. Bank Syariah     
BNI  

2010 PT Bank Negara 
Indonesia 
(Persero) Tbk 

BUMN 1946 1996 \BBNI 99,90 % 

PT. Maybank 
Indonesia Syariah  

2010 Malayan Banking 
Berhad (Maybank) 

Swasta 2010 - - 96.83% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2013. Laporan keuangan masing-masing Bank 2011. 
*  Bank Muamalat Indonesia bukan merupakan anak perusahaan Bank Umum Konvensional 
**Bank Mega Syariah merupakan sister company dari PT Bank Mega yang berdiri tahun 
1969 yang berasal dari PT Bank Karman, pada tahun 1992 berganti nama menjadi PT Bank 
Mega 

Kinerja Bank Umum Syariah menunjukan adanya keragaman pertumbuhan 
apabila ditinjau secara kelompok. Jumlah Aktiva Perbankan Syariah 2009-2012 
(Tabel 2), menunjukan adanya penurunan pangsa pasar  pada kelompok BUS milik 
Bank Swasta dari 17% pada 2009 menjadi 11% pada 2012,  sedangkan Bank 
Muamalat turun dari 32% menjadi 27% pada 2012. Adapun untuk kelompok Bank 
Syariah  milik Bank Pemerintah terus terjadi peningkatkan pangsa pasar dari 51 % 
pada 2009 menjadi 62% pada 2012. 
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Tabel  2 Pangsa Pasar Aktiva Perbankan Syariah 2009-2012 

No
. Kelompok Bank Syariah      

2009 2010 2011 2012* 
Nominal                 

(Rp.Milyar) % 
Nominal                 

(Rp.Milyar) % 
Nominal                 

(Rp. Milyar) % 
Nominal                 

(Rp. Milyar) % 

1 BUS Berdiri Sendiri 
(Muamalat) 16,064 32% 21,443 27 32,480 28 32,689 27 

2 BUS Milik Bank Pemerintah       25,215 51% 47,663 60 71,189 61 75,894 62 
3 BUS Milik Bank Swasta      8,606 17% 9,912 13 12,223  11 13,646  11 

  Total  49,885 100% 79,018 100 115,892 100 122,229 100 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 2012. (* Juni 2012)    

Jumlah dana pihak ketiga Bank Umum Syariah 2009-2012 (Tabel 3) 
menunjukan penurunan pangsa pasar pada kelompok BUS milik Bank Swasta dari 14 
% pada tahun 2009 menjadi 9% pada tahun 2012. Pangsa pasar DPK Bank Muamalat 
juga menurun dari 31% pada tahun 2009 menjadi 26% pada tahun 2012. Adapun 
untuk kelompok BUS milik Bank Pemerintah menunjukan peningkatan pangsa pasar 
dari 56% pada tahun 2009 menjadi 65% pada tahun 2012.  
Tabel  3. Pangsa Pasar Dana  Pihak Ketiga Bank Umum Syariah  2009-2012 

No
. 

Kelompok Bank 
Syariah      

2009 2010 2011 2012* 
Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

1 
BUS Berdiri Sendiri 
(Muamalat) 13,354 31% 18,574 26% 29,127 27% 28,229 26% 

2 BUS Milik Bank Pemerintah       24,443 56% 46,771 65% 69,126 64% 70,292 65% 
3 BUS Milik Bank Swasta      5,976 14% 7,051 10% 9,319 9% 10,066 9% 

   Total   43,773 100% 72,396 100% 107,572 100% 108,587 100% 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 2012,    

 
Jumlah pembiayaan Perbankan Syariah 2009-2012 (Tabel 4), menunjukan 

penurunan pangsa pasar pada kelompok BUS milik Bank Swasta dari 10% pada 
tahun 2009 menjadi 6% pada tahun 2012. Pangsa pasar pembiayaan Bank Muamalat 
meningkat dari 41% menjadi 43%, dan kelompok BUS milik Bank Pemerintah 
menunjukan peningkatan pangsa pasar pembiayaan dari 49% pada tahun 2009 
menjadi 51% pada tahun 2012. 
Tabel  4. Pangsa Pasar  Pembiayaan Perbankan Syariah  2009-2012 

No. Kelompok Bank 
Syariah 

2009 2010 2011 2012* 
Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

Nominal                 
(Rp. Milyar) % 

1 BUS Berdiri Sendiri 
(Muamalat) 5,880 41% 7,345 38% 9,675 41% 11,551 43% 

2 BUS Milik Bank 
Pemerintah       6,955 49% 10,733 55% 12,724 54% 13,562 51% 

3 BUS Milik Bank Swasta      1,439 10% 1,294 7% 1,215 5% 1,558 6% 

  TOTAL 14,274 100% 19,372 100% 23,614 100% 26,671 100% 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 2012,    
Keterangan : *) Juni 2012 
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Data dan penjelasan tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan 
perkembangan pangsa pasar aktiva, pembiayaan dan penempatan dana antar 
kelompok Bank Syariah selama periode 2009-2012. Kelompok BUS milik Bank 
Pemerintah sejalan dengan pertambahan BUS milik pemerintah, menunjukan adanya 
perkembangan pangsa pasar baik dalam aktiva, pembiayaan maupun penempatan 
dana pihak ketiga.  Sedangkan untuk kelompok BUS milik swasta, menunjukan 
terjadi penurunan pangsa pasar baik dari sisi aktiva, pembiayaan maupun penempatan 
dana. Bank Muamalat yang mewakili Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri,  
menunjukan adanya kenaikan  dalam hal pangsa pasar dana wadiah, tetapi terjadi 
penurunan dalam hal aktiva dan pembiayaan.   

Ditinjau dari kinerja perusahaan induk dan perusahaan anak, secara umum 
menunjukan bahwa apabila kinerja perusahaan induk positif, maka kinerja 
perusahaan anak juga positif kecuali untuk beberapa BUS. Namun demikian, secara 
rata-rata kinerja perusahaan anak BUS (ROA, ROE, BOPO, NPF) lebih rendah bila 
dibandingkan dengan kinerja perusahaan induknya bank konvensional. Gambar 1 dan 
Gambar 2 menunjukkan kinerja profitabilitas  (ROA dan ROE) perusahaan anak 
Bank Umum Syariah secara rata-rata lebih rendah dibandingkan kinerja ROA dan 
ROE perusahaan induknya bank konvensional.  
  
 
 

 
Sumber: Data Statistik Perbankan –BI, Juni 2012, Data diolah.  
Gambar 1   ROA Bank Umum Syariah dan Bank Induk  2010 – 2012 
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Sumber: Data Statistik Perbankan –BI , Juni 2012, Data diolah.  
Gambar 2   ROE Bank Umum Syariah dan Bank Induk  2010 –2012 

Kinerja Financing to Deposit Ratio (FDR) secara rata-rata lebih tinggi 
dibandingkan kinerja Loan to Deposit Ratio (LDR) bank induknya (Gambar 3), 
namun kinerja Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah menunjukan 
kinerja yang lebih rendah dibandingkan Non Performing Loan (NPL) perusahaan 
induknya bank konvensional  (NPF Bank Umum Syariah > NPL Bank Induk) 
(Gambar 4).  Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa perbankan syariah perlu 
mengalokasikan pembiayaannya secara lebih hati-hati. 

 

 
Sumber: Data Statistik Perbankan –BI , Juni 2012, Data diolah.  
Gambar 3    FDR Bank Umum Syariah dan  LDR Bank Induk  2010 – 2012 
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Sumber: Data Statistik Perbankan –BI , Juni 2012, Data diolah.  

Gambar 4    NPF Bank Umum Syariah dan  NPL Bank Induk  2010 – 2012 

Pertumbuhan rata-rata aset Bank Umum Syariah perusahaan anak selama 
periode 1999-2012 sebesar 17.27% lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata aset bank 
induk sekitar  6.57% (Gambar 5).  Walaupun pertumbuhan aset BUS cukup tinggi, 
namun pangsa pasar aset Bank Umum Syariah masih sangat kecil yaitu sekitar  Rp. 
146 triliun atau 3,43%,  dan apabila digabung dengan aset Unit Usaha Syariah total 
asetnya hanya sebesar Rp. 195 triliun atau sekitar 4.57% dari total aset perbankan 
nasional yaitu sebesar Rp. 4.262 triliun pada tahun 2012. Adapun perusahaan 
induknya menguasai pangsa pasar sekitar 51%, dengan komposisi bank induk milik 
pemerintah sebesar 35% dan bank induk milik swasta sebesar 17% dibandingkan 
dengan total aset perbankan nasional.  

Terkait dengan hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak, ada beberapa 
alasan mengapa suatu perusahaan membentuk suatu perusahaan anak, diantaranya 
adalah (1) perusahaan induk menginginkan untuk terlibat dalam kegiatan lini bisnis 
baru yang tidak berhubungan dengan bisnis saat ini; dan (2) meningkatkan 
pendapatan yang ada atau yang diproyeksikan dapat diperoleh dengan adanya lini 
kegiatan bisnis baru yang substansial. Menurut pandangan berdasarkan sumber daya 
perusahaan (Resource Based View–RBV), perusahaan memilih untuk diversifikasi 
untuk mengembangkan sumber daya yang ada untuk pasar yang baru. Suatu sumber 
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daya harus langka (rare) dan berharga (valuable), agar  dapat menjadi sumber  
competitive advantage bagi perusahaan. Apabila keunggulan ini sifatnya 
berkelanjutan (sustain) dari waktu ke waktu, maka sumber daya yang langka dan 
bernilai tersebut harus dijaga/dilindungi dari pengalihan (transfer), subtitusi, dan 
imitasi (Barney, 1991; Fang, 2007). 

    

   Sumber: Data Statistik Perbankan –BI  2012. Data diolah.  
Gambar 5   Pertumbuhan Pangsa Pasar Aset Bank Umum Syariah dan Bank 

Konvensional  1999 –2012 

Keberhasilan diversifikasi jangka panjang tergantung pada transfer sumber daya 
yang langka dan bernilai, seperti pengetahuan antara perusahaan anak dalam suatu 
perusahaan. Apabila transfer ini tidak terjadi, maka perusahaan induk dan anak hanya 
merupakan suatu entiti yang berdiri sendiri (terpisah) semata, keseluruhannya hanya 
merupakan penjumlahan dari setiap bagian (komponen) (Fang, 2007). Sumber daya 
yang dapat memberikan maanfaat yang paling besar bagi perusahaan diversifikasi, 
adalah sumberdaya yang paling sulit untuk ditransfer antar mitra diversifikasi 
(diversification partner) (Knott, 2003). 

Keberhasilan diversifikasi perusahaan internasional tergantung pada 
kemampuannya untuk melakukan transfer knowledge (pengetahuan) terhadap 
perusahaan anaknya dan bagaimana perusahaan anak tersebut secara efektif 
menggunakan pengetahuannya tersebut. Pengetahuan yang berharga tetapi tidak 
langka, secara positif mempengaruhi kinerja perusahaan di dalam jangka pendek, 
tetapi tidak dalam jangka panjang; sebaliknya pengetahuan yang berharga dan langka 
mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka 
pendek (Fang, 2007). Sumber daya yang berharga dan langka tersebut di antaranya 
adalah marketing skills (Song, 2005), technological knowledge (Chaterjee dan 
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Wernerfelt, 1991), international experience, dan host country experience (Lu dan 
Beamish, 2001; Makino dan Delios, 1996) dapat ditransfer antara perusahaan induk 
dan perusahaan anak, membantu meningkatkan daya saing (competitiveness) dan 
kinerja perusahaan anak (Fang, 2006). 

Luo (2003) mengidentifikasikan ada beberapa dimensi hubungan perusahaan 
induk dan perusahaan anak yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan anak, yaitu 
struktur kepemilikan, komitmen sumber daya, arus informasi, respon lokal, dan 
fleksibilitas kontrol. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi peran strategis 
perusahaan; komitmen sumber daya dan alur informasi mempengaruhi 
ketergantungan terhadap sumber daya baru; respon manajemen dan fleksibilitas 
kontrol dapat memperkuat adaptasi strategis dan fleksibilitas.  Namun demikian 
terdapat faktor eksternal lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 
anak yaitu adanya ketidakpastian struktur, intervensi regulator dan peluang pasar 
yang dapat mempengaruhi dimensi hubungan perusahaan induk - perusahaan anak 
terhadap kinerja perusahaan anak. Hasil penelitian Luo (2003) menunjukkan bahwa 
fleksibilitas kontrol, komitmen sumber daya, dan respon lokal dari perusahaan induk 
mempunyai pengaruh positif pada kinerja perusahaan anak, namun pengaruh tersebut 
akan berkurang apabila terdapat gangguan regulasi atau adanya regulasi yang kurang 
mendukung. Hadad et al.  (2010) menunjukan bahwa struktur kepemilikan 
perusahaan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Terkait dengan tatangan dan peluang pasar, dalam beberapa penelitian, struktur 
pasar ditemukan menjadi salah satu faktor utama kinerja bank. Profitabilitas bank 
ditemukan secara positif berhubungan dengan tingkat konsentrasi pasar. Hal ini 
ditafsirkan, bahwa profitabilitas akan dapat ditingkatkan dengan peningkatan 
konsentrasi pasar, harga gabungan, dan jumlah pesaing yang sedikit. Hal ini 
menunjukkan konsentrasi dapat memiliki efek buruk pada persaingan lingkungan 
industri.  Demikian juga, beberapa studi menemukan bahwa bank-bank dengan 
pangsa pasar yang lebih besar dan memiliki kekuatan pasar yang kuat bisa 
memperoleh keuntungan supernormal, yang akan menghambat kompetisi dan dapat 
mempengaruhi kesehatan bank  kecil.  

 
 

Perumusan Masalah 

Data dan penjelasan di atas mengindikasikan bahwa kinerja Bank Umum 
Syariah menunjukan adanya keragaman pertumbuhan, dan apabila dibandingkan 
dengan perusahaan induknya bank konvensional, secara rata-rata masih lebih rendah 
baik dari aspek profitabilitas, efisiensi, non performing financing, maupun pangsa 
pasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan kinerja Bank Umum 
Syariah belum optimal, dan dimungkinkan adanya beberapa faktor yang menghambat 
perkembangan tersebut. Adanya fenomena dan permasalahan tersebut menarik 
penulis untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kinerja 
Bank Umum Syariah terutama keterkaitannya dengan perusahaan induk, serta 
pengaruh dari lingkungan seperti struktur pasar dan regulasi terhadap kinerja 
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perusahaan anak Bank Umum Syariah. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka 
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1) Bagaimana pengaruh faktor struktur pasar dan perilaku industri terhadap kinerja 

Bank Umum Syariah? 
2) Bagaimana pengaruh dimensi hubungan perusahaan induk–perusahaan anak  

(komitmen sumber daya, transfer knowledge, pengalaman) terhadap kinerja  
perusahaan anak Bank Umum Syariah ?  

3) Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap kinerja  
perusahaan anak bank umum syariah ?  

 
 

Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan permasalahan seperti diungkapkan di atas, secara umum 
penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai kinerja bank umum syariah 
dan keterkaitannya dengan perusahaan induknya bank konvensional.  Secara spesifik 
tujuan penelitian ini adalah:  
1) Menganalisis pengaruh faktor struktur pasar dan perilaku industri terhadap kinerja 

bank umum syariah. 
2) Menganalisis pengaruh kinerja, pengalaman, komitmen sumber daya, transfer 

knowledge (perusahaan induk) terhadap kinerja  perusahaan anak bank umum 
syariah.  

3) Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja dan perkembangan 
bank umum syariah di Indonesia. 

 
 

Novelty dan Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak pada 
industri perbankan syariah di Indonesia merupakan penelitian yang pertama dengan 
menggunakan beberapa pendekatan sekaligus. Berdasarkan hal tersebut, dengan 
penelitian ini diharapkan dapat : 
1) Memperkaya kajian dalam bidang perbankan syariah, perbankan secara umum, 

penerapan strategi perusahaan induk dan perusahaan anak, serta dapat digunakan 
sebagai tambahan pengetahuan atau literatur untuk kajian lebih lanjut. 

2) Memberikan hasil empiris faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank 
Umum Syariah khususnya faktor-faktor dalam hubungan perusahaan induk-
perusahaan anak. 

3) Mendapatkan hasil empiris pengaruh kebijakan sistem dual banking melalui 
pembentukan perusahaan anak Bank Umum Syariah, sehingga dapat menjadi 
masukan dalam pengembangan kebijakan perbankan syariah di Indonesia. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Perusahaan induk-perusahaan anak yang akan diteliti adalah perusahaan induk 
(Bank Konvesional) yang memiliki perusahaan anak (Bank Umum Syariah) di 
Indonesia, yang beroperasi antara 1999-2011, dengan ruang lingkup penelitian 
sebagai berikut : 
1) Dimensi hubungan perusahaan induk-anak yang diteliti adalah : 

a) sumber daya pengetahuan yang ditransfer dari perusahaan induk kepada 
perusahaan anak yang meliputi marketing skill, technological knowledge, 
pengalaman perbankan syariah, serta ditambahkan information flow dan 
training dari perusahaan induk kepada perusahaan anak.  

b) komitmen sumber daya perusahaan induk kepada perusahaan anak berupa 
permodalan, tenaga kerja  (tenaga ahli) dan infrastruktur (ATM, outlet).  

c) kinerja finansial perusahaan . 
2) Variabel struktur pasar terhadap kinerja Bank Umum Syariah yang diteliti  adalah 

jumlah BUS, jumlah UUS, tingkat konsentrasi pasar (menggunakan Herfindahl–
Hirschman Index - HHI), jumlah aset BUS. Untuk variabel perilaku perusahaan 
digunakan jumlah kantor BUS, rasio Biaya Bunga (bagi hasil) dibandingkan 
Biaya Operasional (BBBO), sebagai proxy harga, dan Biaya Personalia 
dibandingkan Biaya Operasional (BPBO) sebagai proxy jumlah pegawai.    	  

3) Kinerja perusahaan yang dianalisis adalah rasio-rasio profabilitas (ROA, ROE), 
likuiditas (FDR), efisiensi (BOPO atau OER), pertumbuhan pangsa pasar aset, 
laba, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. 

4) Sumber data merupakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari 
hasil kuesioner dan wawancara, kepada praktisi (karyawan, manajemen) dan 
pakar dalam perbankan dan perbankan syariah, pada tahun 2013. Jumlah 
responden sebanyak 100 orang dengan komposisi 50 responden mewakili 
perbankan syariah dan 50 responden mewakili bank konvensional. Data sekunder  
berasal dari Laporan Keuangan Perusahaan, Data Statistik Bank Indonesia, dan 
sumber lainnya periode 1999-2013.  Untuk menganalisis pengaruh struktur pasar, 
pengalaman, permodalan dan kinerja perusahaan induk terhadap perusahaan anak 
digunakan data sekunder  berupa data keuangan 9 BUS dan perusahaan induk – 
bank konvensional, untuk periode 1999-2011. 

5) Metode analisis yang digunakan pada peneltian ini adalah pendekatan analisis 
data eksploratif, model regresi unbalance panel data, dan Structural Equation 
Modeling (SEM).  
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