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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

     Perubahan dan perkembangan ekonomi global sangat mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Salah satunya perubahan – 

perubahan pada nilai suatu mata uang Rupiah Indonesia yang di pengaruhi 

oleh nilai mata uang Dollar Amerika.  

Dimana perubahan nilai mata uang tersebut dapat berdampak pada naik 

turunnya suku bunga. Hal ini akan dialami oleh bank konvensional yang 

menggunakan Suku bunga sebagai keuntungan yang di dapat dari nasabah. 

Dan juga kecil besarnya risiko yang didapat oleh bank konvensional 

tergantung pada suku bunga, karena dalam setiap aktivitas bank selalu 

menggunakan bunga baik tabungan, deposito, pinjaman, dll.  

Berbeda dengan bank syariah, dimana bank tersebut tidak menggunakan 

bunga untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan bank syariah didapat 

melalui pembiayaan jual – beli ( Murabahah, Salam, dan Istishna ), bagi hasil 

( Mudharabah, dan Musyarakah ), dan sewa ( Ijarah ). 

Pada tahun 1990 lembaga MUI mengadakan Lokakarya yang 

menghasilkan berdirinya lembaga Perbankan Syariah. Tujuan berdirinya 

perbankan syariah yaitu kegiatan usaha yang berdasarkan syariat islam 

dengan menjauhi kegiatan usaha yang mengandung riba.  

Pada tahun 1991 berdirilah PT. Bank Muamalat Indonesia (PT.BMI) 

sebagai Bank Umum Syariah (BUS) pertama kali yang merupakan hasil dari 

Tim Perbankan MUI, beroperasi pada tahun 1992 diikuti Bank Pembiayaan 
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Rakyat Syariah (BPRS) dan disertai UU No. 7 Tahun 1992 yang membahas 

tentang perbankan (Machmud dan Rukmana: 2010).  

Dalam perkembangan di Indonesia perkembangan syariah pada tahun 1992 

– 1998 agak lambat dibandingkan dengan negara – negara lain, dalam 

perkembangan selama 5 tahun tersebut masih terdapat satu BUS dan 78 

BPRS. Kemudian disahkan UU No.10 Tahun 1998 dimulainya dual banking 

system, dimana Bank Umum Konvensional (BUK) mendapatkan izin oleh 

Bank Indonesia membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan syarat kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Setelah disahkannya dual banking system, perbankan syariah mulai 

semakin berkembang pesat sampai saat ini dari jumlah 1 BUS, dan 78 BPRS 

menjadi 11 BUS, 156 BPRS, dan 24 UUS dari BUK disertai berkembangnya 

jaringan kantor yang terus meningkat dalam setiap periodenya. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

2006 – 2011 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bank Umum Syariah  

-     Jumlah Bank 

-     Jumlah Kantor 

Unit Usaha Syariah 

-  Jumlah BUK yang memiliki 

UUS 

-  Jumlah Kantor 

BPRS 

-     Jumlah Bank 

-     Jumlah Kantor 

 

3 

349 

 

20 

183 

 

105 

105 

 

3 

401 

 

26 

196 

 

114 

185 

 

5 

581 

 

27 

241 

 

131 

202 

 

6 

711 

 

25 

287 

 

138 

225 

 

11 

1215 

 

23 

262 

 

150 

286 

 

11 

1401 

 

24 

336 

 

155 

364 

Total Kantor 637 782 1024 1223 1763 2101 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 
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Ketentuan yang mengatur pembukaan kantor dibawah cabang antara bank 

umum konvensional yang membuka kegiatan syariah (UUS) sebagaimana 

diatur dalam PBI No. 4/1/PBI/2002, dan yang dilakukan oleh bank umum 

syariah sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/2004 memang terdapat 

beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Pada PBI No. 4/1/PBI/2002 

dibuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor 

cabang syariah dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan 

pembukuan, modal, pegawai, dan keragaan ruang (Machmud dan Rukmana: 

2010). 

Berdasarkan UU No.21 Tahun2008, Perbankan syariah mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. BUS dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

2. BUS dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga 

baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, 

hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi 

pengelola zakat. 

3. BUS dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari waqaf 

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagai dimaksud ayat 2 dan ayat 3 sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 
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Fungsi perbankan syariah antara BUS dengan UUS sama, tetapi kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS dari 

sebuah bank konvensional yang berdasarkan prinsip syariah. Tidak semua 

usaha yang dapat dilakukan BUS dapat dilakukan oleh UUS.  

Kegiatan yang hanya didapat dilakukan oleh BUS adalah : pertama, 

menjamin penerbitan surat berharga; kedua, penitipan untuk kepentingan 

orang lain; ketiga, menjadi wali amanat; keempat, penyertaan modal; kelima, 

bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun; keenam, menerbitkan, 

menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah 

(Machmud dan Rukmana: 2010).  

Terdapat tahap implementasi dan prioritas inisiatif – inisiatif dalam 

pengembangan perbankan syariah dibagi oleh Bank Indonesia menjadi tiga 

tahap, yaitu Tahap I periode 2002-2004 meletakkan landasan yang kuat bagi 

pertumbuhan, Tahap II peridoe 2004 – 2008 memperkuat struktur industri 

perbankan syariah, Tahap III periode 2008 – 2011 memenuhi standar 

keuangan dan kualitas pelayanan internasional (Jurnal Novarini: 2008). 

Pengembangan perbankan dalam mendirikan BUS atau UUS harus 

memenuhi syarat permodalan. Pendirian bank umum syariah wajib memenuhi 

persyaratan permodalan, yaitu jumlah modal disetorkan minimal sebesar Rp 1 

trilyun. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor 

minimal Rp 1 trilyun yang dapat berupa rupiah atau valuta asing (Jurnal 

Kusnanto: 2011). 



5 

 

BUK yang membuka kantor bank syariah (UUS) diwajibkan menyediakan 

modal kerja untuk pembukaan setiap kantor cabang minimal Rp 2 miliar 

untuk wilayah Jabotabek dan Rp 1 miliar untuk di luar Jabotabek atau kantor 

cabang pembantu minimal Rp 500 juta untuk wilayah Jabotabek dan Rp 250 

juta untuk di luar Jabotabek, sementara kewajiban penyediaan modal kerja 

terpisah untuk setiap pembukaan kantor bank syariah tidak dipersyaratkan 

(Machmud dan Rukmana: 2010). 

Dari permodalan dan kegiatan usaha yang berbeda tersebut dari masing – 

masing BUS maupun UUS menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang 

paling penting adalah kinerja dalam kegiatan usahanya yang merupakan 

cerminan dari kemampuan kedua bank (BUS dan UUS) dalam mengelola dan 

mengalokasikan dana sehingga menghasilkan keuntungan profit yang 

berbeda. Dalam menilai kemampuan tersebut dapat dilakukan analisis laporan 

keuangan, yaitu pada pos neraca, laba/ rugi dan kualitas aktiva produktif.  

Salah satu indikator yang dapat mengukur kemampuan mengelola dan 

mengalokasikan digunakan analisis profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah 

rasio yang menunjukan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha 

operasional bank (Suwiknyo: 2010). 

 Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi efisiensi bank tersebut 

dalam memanfaatkan fasilitas bank. Terdapat tiga rasio profitabilitas, yaitu 

profit margin, return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Dalam 

penelitian ini digunakan return on asset (ROA) karena menggambarkan 
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kemampuan produktivitas kedua bank tersebut dalam mengelola dana yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. 

Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan semakin baik karena 

tingkat kembali semakin besar, dengan kata lain jika ROA meningkat berarti 

profitabilitas kedua bank tersebut meningkat, sehingga dampaknya akan 

meningkatkan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan 

1998 dalam Lianur: 2012). 

Terdapat indikator – indikator yang berkaitan dengan analisis ROA ini 

seperti capital adequacy ratio (CAR) untuk mewakili faktor resiko, non 

perfoming financing (NPF) untuk mewakili seberapa besar kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh 

bank, financing to deposito ratio (FDR) untuk mewakili ukuran likuiditas 

bank, dan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. 

Berdasarkan penjelasan yang diatas terdapat perbedaan antara BUS dengan 

UUS yang menjadikan terdapat perbedaan dalam kemampuan mengelola dan 

mengalokasikan dan untuk menghasilkan keuntungan dengan dilihat dari 

ROA maka menarik untuk diteliti, sehingga diambil judul                  

“Analisis Profitabilitas Bank Perbankan Syariah tahun 2009-2011.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Apakah CAR, NPF, FDR, dan BOPO pengaruh terhadap Profitabilitas 

(ROA) Perbankan Syariah? 

2. Apakah perbedaan sistem perbankan syariah membedakan profitabilitas 

BUS dengan UUS ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam rumusan masalah agar permasalahan dalam penelitian tidak meluas, 

sehingga terdapat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan merupakan Laporan Keuangan BUS dan UUS 

devisa maupun non  devisa tahun 2009 – 2011. 

2. Penelitian ini alat analisis profitabilitas yang digunakan adalah Return 

On Asset ( ROA ). 

3. Return On Asset ( ROA ) BUS dengan UUS dibedakan dengan 

menggunakan Variabel Dummy. 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan dan batasan masalah mempunyai tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO terhadap 

Profitabilitas ( ROA ) Perbankan Syariah. 

2. Untuk menguji perbedaan sistem perbankan syariah dalam 

membedakan profitabilitas pada BUS dengan UUS . 

E. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa 

pihak sebagai berikut: 
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1. Perbankan syariah; diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan 

kebijakan dalam mengelola dan mengalokasikan dana sehingga 

mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi baik BUS maupun UUS. 

2. Pihak lain; diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis 

selanjutnya dengan metode – metode yang berbeda agar lebih variatif. 

 


