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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa keuangan 

dan melakukan fungsi-fungsi keuangan secara profesional. Bank dikatakan 

berhasil jika bank mampu mengidentifikasikan permintaan masyarakat akan 

jasa-jasa keuangan yang ditawarkan dengan baik, bisa memberikan pelayanan 

yang efisien kepada masyarakat, serta menjual jasa dan pelayanan tersebut 

dengan harga yang baik. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga 

keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian 

dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga 

keuangan dan / atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah 

(Muhammad, 2005:65). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan 

prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank syariah tidak menggunakan 

bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan 

bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba 

yang diharamkan. 

Bank syariah dengan pola bagi hasil yang memungkinkan nasabah 

untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas 

jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar 

maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga 

sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup 
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lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu 

merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda 

dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari 

indikator bunga yang diperoleh. 

Bank Syariah Mandiri dipilih sebagai objek penelitian yaitu selain 

karena Bank Syariah Mandiri menjadi BUS (Bank Umum Syariah) dengan 

asset terbesar yaitu tercatat sebesar Rp 9,612 triliun pada Desember 2006 

(www.syariahmandiri.co.id), juga merupakan BUS dengan ekspansi biaya 

jaringan dan pembiayaan terbesar. Bank Syariah Mandiri juga memiliki nilai 

profitabilitas yang lebih tinggi diantara Bank Umum Syariah lainnya. Dapat 

dilihat pada tahun 2015 profitabilitas Bank Syariah Mandiri sebesar 1,97%, 

sedangkan Bank Muamalat Indonesia sebesar 1,27% dan Bank Mega Syariah 

sebesar -1,98%. Kinerja keuangan bank syariah perlu mendapat perhatian 

yang serius karena jika mengalami penurunan dapat menyebabkan likuiditas, 

tingkat efisiensi dan penerimaan bank menjadi rendah dan bahkan dapat 

mendatangkan kerugian yang cukup. 

Salah satu rasio keuangan yang memiliki peranan penting dalam 

mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio profitabilitas. Sebab pada 

dasarnya, semua kegiatan operasional perusahaan akan bermuara pada 

perolehan laba usaha. Profitabilitas dapat diartikan sebagai ukuran 

kemampuan perusahaan atau badan dalam membentuk laba dengan 

memperhatikan modal yang digunakan (Dendawijaya, 2000:115).  

http://www.syariahmandiri.co.id/
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Terdapat tiga rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 

profitabilitas yaitu Net Profit Margin (NPM) untuk mengetahui proporsi 

pendapatan yang berhubungan dengan laba, Return On Asset (ROA) untuk 

mengetahui kemampuan produktivitas dalam mengelola dana yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan, 

Return On Equity (ROE) untuk mengukur pengembalian atas ekuitas 

pemegang saham. Dalam penelitian ini alasan dipilihnya Return On Asset 

(ROA) sebagai rasio profitabilitas karena ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari sisi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118). 

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank, baik bank syariah maupun konvensional telah banyak 

dilakukan. Dengan menggunakan berbagai variabel yang diduga 

mempengaruhi profitabilitas bank, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat dibagi menjadi faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari bank 

itu sendiri atau merupakan karakteristik bank tersebut. Penelitian oleh 

(Stiawan, 2009) mengatakan bahwa karakteristik bank yang diproksi dengan 

FDR dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF 

dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sejalan dengan itu 

penelitian oleh (Tulasmi, 2015) menunjukkan bahwa faktor internal yang 



4 

 

berpengaruh terhadap profitabilitas meliputi CAR, BOPO dan NPF. Namun 

berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten atas 

berbagai faktor internal tersebut terhadap profitabilitas bank. 

Faktor ekternal yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

diantaranya adalah variabel makro ekonomi. Penelitian oleh (Tulasmi, 2015) 

melakukan penelitian untuk mengetahui dampak variabel makro ekonomi dan 

faktor internal terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Mandiri. Penelitian ini menemukan bahwa faktor makroekonomi yang 

diproksikan tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti akan menganalisis 

pengaruh faktor internal dan ekternal terhadap profitabilitas bank. Faktor 

internal akan diproksikan dengan CAR dan NPF, sedangkan faktor eksternal 

akan diproksikan dengan PDB dan BI Rate. CAR adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal 

yang mencukupi dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, 

mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Kuncoro, 2002:562). Sehingga 

dengan meningkatnya modal bank maka kesehatan bank yang terkait dengan 

rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar 

maka kemampuan untuk memperoleh laba bank juga semakin besar.  

NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak 

dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank 
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tersebut (Muhammad, 2005:83). Sehingga semakin besar NPF akan 

mengakibatkan menurunnya ROA, yang juga berarti kinerja keuangan bank 

yang menurun karena risiko pembiayaan semakin besar. 

PDB merupakan indikator makro ekonomi yang akan mempengaruhi 

kinerja keuangan bank. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan 

pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk menabung (saving) juga 

ikut meningkat. Peningkatan saving ini akan mempengaruhi profitabilitas 

ROA bank umum syariah (Sukirno, 2003:54).  

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan 

oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang 

berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter (Siamat, 2005:108). 

Kenaikan BI rate mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga 

pihak bank kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, 

tabungan, deposito). Hal ini mengakibatkan cost of fund bank 

bertambah/tinggi. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang 

tinggi, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan 

yang diberikan. Apabila nasabah sudah mulai keberatan dengan adanya suku 

bunga yang tinggi maka akan menaikkan kemungkinan kredit macet 

(Wibowo, 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2006-

2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana kondisi profitabilitas (ROA), CAR, NPF Bank Syariah 

Mandiri dan PDB, BI Rate di Indonesia? 

2. Apakah CAR, NPF, PDB dan BI Rate berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri?  

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini supaya pembahasan tidak melebar, 

diperlukan suatu batasan masalah sebagai berikut:  

1. Objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri dikarenakan memiliki laba 

tertinggi dan tidak ada nilai yang minus dari 3 Bank Umum Syariah pada 

periode Maret 2006-Desember 2015.   

2. Faktor internal bank yang digunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Non Performing Financing (NPF) sedangkan faktor eksternal/variabel 

makro ekonomi yang digunakan meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) 

Atas Dasar Harga Berlaku dan BI rate.  

3. Profitabilitas yang digunakan sebagai alat ukur yaitu Return On Asset 

(ROA). 

4. Tahun yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan triwulan pada 

periode Maret 2006-Desember 2015 .  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi profitabilitas (ROA), CAR, NPF 

Bank Syariah Mandiri dan PDB, BI Rate di Indonesia. 

b. Untuk menguji pengaruh CAR, NPF, PDB dan BI Rate terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis 

yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang hubungan 

CAR, NPF, PDB dan BI Rate terhadap profitabilitas (ROA). 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan 

topik yang sama. 

2) Bagi Bank 

Sebagai bahan evaluasi Perbankan Syariah terhadap kebijakan 

perekonomian dan faktor internal bank yang akan mempengaruhi 

profitabilitas.   


