
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Bank dalam menjalankan fungsinya, yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai 

bentuk investasi. Bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan karena 

fungsi utamanya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, 

sudah lama menginginkan kegiatan perekonomian baik dalam bentuk bisnis 

maupun dalam bentuk transaksi berbasis syariah (sesuai syariat Islam). 

Keinginan tersebut harus didasari dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah 

secara utuh dan total. 

 Menurut Arifin (2009), setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 yaitu tentang Perbankan telah membawa angin segar dalam kegiatan 

perekonomian dengan dimulainya kegiatan operasional bank berbasis syariah. 

Disusul dengan lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998yang secara 

tegas mengatakan bahwa Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai 

bagian dari Sistem Perbankan Nasional. Undang-undang tersebut diikuti 

dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia yang berisikan bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan 

rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui 

pembukaan kantor-kantor cabang syariah. 

1 



2 

 Karakteristik bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil 

memberikan alternativ bagi masyarakat luas. Bank syariah dalam bertransaksi 

menerapkan prinsip keadilan, hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

hubungan kemitraan, serta penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan 

fatwa Dewan Pengawas Nasional. Sedangkan pada bank konvensional 

dengan sistem bunga cenderung melakukan kegiatan transaksi bersifat 

spekulatif, dan memaksimalkan keuntungan. 

 Bank merupakan lembaga intermediasi. Para nasabah menyimpan 

dananya di bank karena mereka percaya bahwa bank dapat dijadikan 

alternativ investasi yang menarik. Bank menerapkan strategi manajemen 

modern meliputi pengawasan atas portofolio, baik aset maupun liabilitas. 

Penggunaan teknik manajemen aset dan liabilitas di kalangan perbankan 

konvensional semakin pesat sejalan dengan banyaknya bank-bank yang 

menggunakan pinjaman jangka pendek untuk mendukung aset. Dimana setiap 

bank yang bersifat profit oriented akan menggunakan aset yang dimilikinya 

agar menghasilkan profitabilitas atau keuntungan optimal.  

 Dalam perbankan keuntungan maksimal yang diperoleh belum dapat 

dijadikan ukuran bahwa bank tersebut bekerja secara efisien. Untuk 

menghitung profitabilitas, dapat dihitung melalui rasio keuangan berupa 

Return On Assets (ROA). ROA digunakan untuk melihat kemampuan bank 

memperoleh laba dalam kegiatan operasional secara keseluruhan serta dapat 
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digunakan untuk melihat tingkat kesehatan bank. Menurut Dendawijaya 

(2001), Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian Return On Assets 

daripada rasio profitabilitas lainnya. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset 

yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (dana 

pihak ketiga). 

 Manajemen bank harus mempertimbangkan berbagai risiko yang 

sewaktu-waktu dapat terjadi dan mempengaruhi profitabilitas. Salah satu hal 

yang harus dilakukan yaitu dengan menerapkan strategi manajemen aset dan 

liabilitas (Assets/Liability Management). Manajemen aset dan liabilitas dalam 

bank syariah bertumpu pada kualitas aset, dan hal ini akan menentukan 

kemampuan bank dalam meningkatkan daya tarik para nasabah untuk 

menginvestasikan dananya. Secara tradisional bank menghubungkan 

likuiditasnya dengan portofolio aset. Portofolio aset dibangun agar aliran 

keluar dana-dana dapat dijamin dengan likuiditas aset. Untuk memastikan 

tingkat likuiditas bank harus mengurangi profitabilitasnya agar dapat 

memenuhi likuiditas yang lebih besar. 

 Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya 

terutama kewajiban dana jangka pendek. Bank harus dapat menjaga tingkat 

likuiditasnya dengan memperbanyak investasi pada kas agar setiap saat bank 

dapat memenuhi kewajibannya terutama kewajiban dana jangka pendek. 

Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan profitabilitasnya dimana bila  
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terlalu banyak uang yang tertanam dalam bentuk kas akan menurunkan 

tingkat profitabilitas. 

 Dalam pengelolaan likuiditas bank syariah mengalami kesulitan untuk 

mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Beberapa kesulitan atau 

permasalahan yang ada pada bank syariah yaitu masyarakat yang belum 

memahami benar tentang apa itu sistem bagi hasil, kegiatan yang dilakukan 

oleh bank syariah cenderung ke sektor riil, bank syariah selalu dalam keadaan 

kelebihan likuiditas (over liquidity), dan penyaluran kredit atau pembiayaan 

terbatas. Permasalahan diatas yang selama ini menjadi kendala bank syariah 

dalam mengendalikan serta mengelola likuiditasnya secara efisien. 

 Menurut Adiwarman Karim pada Lokakarya Perbankan Syariah tahun 

2005, mengatakan bahwa kelebihan likuiditas yang terjadi pada bank syariah 

semata bukan disebabkan oleh Fatwa MUI tentang haramnya bunga 

melainkan juga terjadi karena tingkat bagi hasil yang diterapkan oleh bank 

syariah relatif lebih baik daripada yang diberikan oleh bank konvensional. 

 Pada dasarnya likuiditas adalah kemampuan mengubah aset menjadi 

uang tunai dengan sedikit atau tanpa berkurang nilainya. Bank syariah telah 

mengembangkan instrumen-instrumen likuiditas dengan menawarkan solusi 

dan ide kreatif guna memenuhi kebutuhan pasar sesuai pedoman syariah. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bank syariah akan instrumen likuiditas, 

maka Bank Indonesia yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional telah 

menciptakan beberapa instrumen guna memenuhi kebutuhan bank syariah  
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yang terkait dengan likuiditas. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

bank syariah dapat menitipkan kelebihan dananya pada SWBI dan Bank 

Indonesia sebagai penerima titipan harus menjaga dana tersebut hingga waktu 

jatuh tempo. 

 Disamping itu bank 

syariahjugamemberikankesempatankepadamasyarakatuntukmenyimpandanan

yadanmemperolehpembiayaansertajasaperbankanlainnyaberdasarkanprinsipsy

ariah. Dana yang berasal daridanapihakketiga (DPK) di kelola oleh bank 

syariah yang salahsatunyadenganmelakukaninvestasiantar bank atau disebut 

PasarUangAntarbankSyariah (PUAS). Menurut Arifin (2009) padadasarnya 

PUAS dimaksudkansebagaisaranainvestasiantarbanksyariah 

agarbanksyariahtidakdapatmelakukanpenanamandanapadabankkonvensionalu

ntukmenghindaripemanfaatandana yang 

akanmenghasilkansukubungadanadanyaunsurmaysirsertagharar. 

 Sesuai dengan laporan perkembangan perbankan syariah akan kegiatan 

Pasar Uang Antarbank Syariah pada tahun 2005 mengalami peningkatan 

yaitu sebesar Rp 192,8 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 

Rp 24,5 miliar. Sedangkan untuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia pada 

tahun 2005 mengalami penurunan dari tahun 2004. Tahun 2004 SWBI 

sebesar Rp 945,8 miliar dan di tahun 2005 sebesar Rp 510,7 miliar. Kondisi 

ini dipengaruhi oleh preferensi bank syariah yang menilai penempatan pada 

PUAS lebih menguntungkan daripada penempatan pada SWBI. 
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 Bank Indonesia mengeluarkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi 

Bank Syariah (FPJPS). Fasilitas ini digunakan untuk kesulitan pendanaan 

jangka pendek yang dialami bank syariah yang disebabkan ketidaksesuaian 

antara arus dana masuk dengan arus dana keluar. Untuk menutup kesulitan 

pendanaan jangka pendek bank syariah harus mengupayakan dana di pasar 

uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. 

Financing to Deposit Ratio (FDR), merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur likuiditas pada bank syariah yaitu dengan 

membandingkan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank. Semakintinggirasiotersebut, maka 

akansemakinrendahkemampuanlikuiditas bank. Hal 

inidisebabkanolehjumlahdana yang 

diperlukanuntukmembiayaikreditataupembiayaanmenjadisemakinbesar. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian 

tentang “Analisis Likuiditas Perbankan Syariah Dan Pengaruhnya 

Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Bank 

Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah Periode Maret 2008 

sampai dengan Desember 2010)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Seberapa besar tingkat rata-rata likuiditas dan profitabilitas perbankan 

syariah yang dianalisis mulai periode Maret 2008 sampai dengan 

Desember 2010. 

2. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap profitabiitas serta faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas yang dicapai oleh 

perbankan syariah yang dianalisis periode Maret 2008 sampai dengan 

Desember 2010. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang dimilki, baik teknis maupun teoritis serta 

untuk mempermudah dan memperjelas penelitian, maka akan dibatasi pada: 

1. Obyek penelitian yaitu pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat 

Indonesia, dan Bank Mega Syariah. 

2. Menggunakan analisis rasio likuiditas dengan metode Financing to 

Deposit Ratio (FDR), rasio profitabilitas berupa Return On Assets (ROA) 

serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas. 

3. Periode yang digunakan yaitu Maret 2008 sampai dengan Desember 2010. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 



1. Untuk mengetahui besarnya likuiditas dan profitabilitas perbankan syariah 

yang dianalisis menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 

8 

dan rasio profitabilitas berupa Return On Assets (ROA). 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas serta faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang dicapai oleh perbankan 

syariah yang dianalisis periode Maret 2008 sampai dengan September 

2010. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan masukan bagi perbankan khususnya perbankan 

syariah dalam menjalankan dan mengelola usahanya di masa akan datang 

mengenai pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan 

likuiditas dan profitabilitas bank. 

2. Dapat menambah pengetahuan dan memberi sumbangan pemikiran  

mengenai perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 

mengenai masalah-masalah dalam perbankan syariah. 

 

 


