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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dapat dilihat bahwa peranan perbankan dalam bermasyarakat 

semakin dibutuhkan serta menjadi salah satu lembaga yang cukup memiliki 

peran yang penting dalam hal menjalankan roda ekonomi negara.  Terlebih jika 

kita mengamati lebih dalam akan kinerja bank-bank syariah yang sekarang 

sedang dalam keadaan trend yang menanjak citranya, membuat keinginan 

masyarakat untuk menaruh simpanan dananya pada bank-bank syariah semakin 

tingggi. Hal itu pula yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap produk 

yang ditawarkan oleh bank-bank syariah dalam (Wibowo, Syaichu, & 

Manajemen, 2013). (Sriyana, 2015) membuat sebuah pernyataan bahwasanya 

trust (kepercayaan) menjadi modal penting dan paling utama suatu bank syariah 

ketika melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari guna mendapatkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya.  

Seiring dengan semakin baik kinerja suatu bank syariah ini menunjukkan 

bahwa perbankan syariah saat ini mengalami trend yang meningkat. Sejak tahun 

1998 ketika ada krisis moneter yang melanda perekonomian ASEAN, 

Khususnya Indonesia dan Malaysia perbankan syariah tidak ada henti-hentinya 

dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, maka kemudian tidak heran 

jika bank-bank syariah dapat stabil mampu mempertahankan tingkat profit yang 

didapatkan. Dalam bank sendiri, khususnya bank-bank syariah pemberian 

pembiayaan dan pengumpulan dana
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baik untuk dan dari masyarakat merupakan dua faktor utama berjalannya 

kegiatan operasional bank syariah sendiri. Jika surplus yang didapatkan maka itu 

akan memberikan profit kepada bank syariah yang bersangkutan. Maka sudah 

seharusnya tiap-tiap bank syariah harus pintar dalam mengelola dua faktor utama 

itu. Sehingga hal itu yang menjadi salah satu alasan kenapa bank-bank syariah 

di Negara Indonesia dan Malaysia cukup diakui keberadaannya. Perkembangan 

bank syariah di kedua negara tersebut cukup pesat jika dibandingkan dengan 

negara-negara ASEAN lainnya. Tingkat permintaan akan jasa bank-bank syariah 

membuat perkembangan kegiatan operasional bank syariah selalu ditandai 

dengan tingkat ekspansi yang lumayan besar. (Junaedi, 2012). 

Profitabilitas adalah indikator dalam mengetahui besaran laba yang 

didapat suatu perusahaan perbankan, khususnya perbankan syariah dimana ini 

menjadi sesuatu yang cukup vital untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

perbankan syariah tersebut menjalankan kegiatan operasional usahanya secara 

efisien. Rumus untuk mengukur tingkat efisiensinya adalah dengan 

membandingkan laba yang didapatkan terhadap modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Profitabilitas juga berarti memperlihatkan bahwa perusahaan 

perbankan syariah tersebut mampu dan tetap memiliki tingkat daya saing yang 

mumpumi dalam menghadapi tantangan yang semakin berat kedepannya. Oleh 

karena itu setiap bank-bank syariah dituntut untuk selalu meningkatkan atau 

setidaknya mempertahankan tingkat profit sehingga hal ini akan mempengaruhi 

keberlangsungan perusahaan perbankan syariah masing-masing. Dan untuk rasio 
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yang seringkali dipakai untuk melihat besaran tingkat profitabilitas perbankan 

syariah digunakan rasio yang dinamakan rasio ROA.  

Return on Asset (ROA) memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan perusahaan perbankan syariah khususnya dalam mendapatkan 

keuntungan melalui kegiatan operasional perusahaan perbankan yang 

bersangkutan.  Selain itu juga ROA dipakai untuk mengetahui seberapa efektif 

perusahaan perbankan syariah dalam mendapatkan profit dengan 

memberdayakan aktiva yang dipunyai dengan sebaik-baiknya.  

Kawasan ASEAN tergabung dalam kawasan yang merupakan salah satu 

pusat industri keuangan syariah yang ada di dunia. Hal ini bisa dilihat pada grafik 

dibawah ini : 

Sumber : diolah dari Islamic Finance Development Report  

Gambar 1.1 Grafik Aset Keuangan Syariah berdasarkan Regional 

 Tahun 2013-2016 
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Kawasan ASEAN kemudian bersama-sama dengan kawasan GCC (The 

Gulf Cooperation Council) dan MENA (Middle East News Agency) menjadi tiga 

kawasan regional negara yang mengalami perkembangan cukup pesat pada 

industri keuangan syariah. Pada tahun 2016 sendiri tercatat bahwa total 

keseluruhan aset keuangan syariah yang dimiliki oleh kawasan negara ASEAN 

sebesar US$ 473,5 Miliyar dimana angka itu merupakan angka terbesar ketiga 

setelah kawasan regional negara GCC serta MENA. Dimana rinciannya berasal 

dari empat sektor industri keuangan syariah yaitu masing-masing perbankan 

syariah dengan besaran US$ 188 Miliyar, kemudian pembiayaan syariah sebesar 

US$ 20,2 Miliyar, selanjutnya sukuk sebesar US$ 215 Miliyar, ada asuransi sy 

ariah sebesar US$ 8,6 Miliyar serta lembaga keuangan syariah lainnya US$ 41,7 

Miliyar.  

Kemudian berdasarkan data diatas juga, dapat diketahui bahwa pada 

kawasan regional ASEAN sendiri aset perbankan syariah mencapai nilai sebesar 

US$ 188 Miliyar dimana angka tersebut didominasi oleh dua negara yaitu 

Indonesia sebanyak US$ 20 Miliyar dan Malaysia dengan besaran US$ 160 

Miliyar dan kemudian sisanya sebesar US$ 8 Miliyar terdapat di negara-negara 

lainnya di kawasan ASEAN.  

Seperti yang disebutkan diatas bahwasanya Negara Indonesia beserta 

Malaysia adalah dua negara yang sama-sama berada di daerah kawasan ASEAN 

dimana kedua negara tersebut sebagai pemicu utama dalam perkembangan 

perindustrian perbankan syariah di ASEAN. Seiring semakin berkembang 

pesatnya bentuk perbankan serta keuangan syariah di kedua negara yang 
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bersangkutan tersebut maka akan semakin memicu negara lain yang berada di 

kawasan ASEAN turut ikut serta membuat industri keuangan syariah semakin 

berkembang. Apalagi semenjak tahun 2015 yang lalu sudah dilakukan 

pengintegrasian dalam bidang ekonomi antar negara-negara di kawasan ASEAN 

dimana bidang keuangan, khususnya perbankan syariah menjadi bagian yang 

temasuk dalam satu kesatuan. Oleh karena itu hal ini perlu dimanfaatkan untuk 

mengembangkan sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di 

ASEAN terlebih untuk dua negara islam terbesar di ASEAN, yaitu Indonesia 

dan Malaysia. 

Malaysia sendiri menjadi negara terdepan dalam perihal pengembangan 

perindustrian jasa keuangan syariah, khususnya industri perbankan syariah 

dimana bank-bank syariah di Negara Malaysia sendiri memiliki total market 

share yang mencapai angka sebesar 24,36 % dari total seluruh aset yang dimiliki 

oleh perbankan nasional pada tahun 2017. Terdapat dua alasan mengapa 

perbankan syariah di Negara Malaysia berkembang begitu pesatnya. Pertama 

yaitu awal mulanya diterapkan kebijakan berupa pembebasan di dalam bidang 

keuangan, khususnya perbankan syariah dengan mengajak para pihak asing guna 

membuka bank-bank syariah di Negara Malaysia. Untuk kebijakan yang kedua 

yaitu dengan memberikan kesempatan bagi bank-bank konvensional guna 

memasarkan produk jasa perbankannya dan khususnya perbankan syariah 

dengan metode subsidiary serta Islamic window yang didasarkan pada Undang-

Undang BAFIA Tahun 1989.  
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Saat ini pula Indonesia menjadi salah satu Negara di kawasan ASEAN 

yang sedang gencar sekali melakukan inovasi dan pengembangan pada bidang 

perbankan serta keuangan dalam hal perbankan syariah. Memiliki konsep yang 

jelas berbeda dengan Negara Malaysia dimana Malaysia sendiri memakai 

pendekatan state driven, Sistem perbankan syariah di Indonesia sendiri lebih 

menitikberatkan kepada masyarakat atau market driven. Untuk total market 

share yang dimiliki dari keseluruhan total aset perbankan sebesar 5,07% 

menurut (Ototritas Jasa Keuangan, 2017). Momentum ini semakin pesat ketika 

diberlakukannya Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah.  

 

Sumber : diolah dari Otoritas Jasa Keuangan & Bank Negara Malaysia 

Gambar 1.2 Grafik Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Negara Indonesia 

dan Malaysia Tahun 2013-2017 

Dari grafik diatas dapat dilihat perbandingan bahwa market share yang ada 

antar bank-bank syariah di Indonesia dan bank-bank syariah di Malaysia memiliki 

angka yang sangat berbeda. Untuk tahun 2017 sendiri market share yang ada 
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dimiliki oleh Bank Syariah di Indonesia sebesar 5,07 %. Jauh tertinggal dari market 

share pada tahun yang sama yang dimiliki oleh Bank Syariah di Malaysia sebesar 

24,36 %. Hal ini disebutkan bahwa kemajuan Malaysia pada industri syariah 

disebabkan mendapatkan dukungan dari pemerintah sejak lama. Sedangkan di 

Indonesia saat ini baru saja mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan mulai 

dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).  

Kemudian tidak mengejutkan sekali jika penelitian-penelitian berkaitan 

dengan hal perbankan syariah di kawasan ASEAN begitu banyak baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti dan penggiat 

perbankan syariah. Maka untuk itu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

CAR,NPF,FDR,BOPO dan inflasi terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah di 

Indonesia dan Malaysia.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagaimana berikut : 

1. Bagaimana Perkembangan ROA, CAR, FDR, NPF dan BOPO Bank-

Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia ? 

2. Seberapa Berpengaruh CAR, FDR, NPF BOPO dan Inflasi terhadap 

Profitabilitas Bank-Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia ? 

C. Pembatasan Masalah  

Pada penelitian yang berjudul tentang “Analisis Faktor Penentu Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah (Studi di Indonesia dan Malaysia)” terdapat 

batasan-batasan yang harus penulis tetapkan demi terdapat kesesuaian hasil 
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yang diinginkan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pertama, Negara yang digunakan adalah Negara Indonesia dan Malaysia. 

2. Kedua, yaitu sampel bank yang digunakan adalah 10 Bank Syariah di 

Indonesia dan 10 Bank Syariah di Malaysia 

3. Ketiga, penelitian ini membahas tentang pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO 

dan Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Perkembangan ROA, CAR, FDR, NPF dan BOPO 

Bank-Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia 

2.  Untuk Mengetahui Pengaruh CAR, FDR, NPF BOPO dan Inflasi 

terhadap Profitabilitas Bank-Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dalam hal 

pengelolaan dan pengalokasian dana sehingga bisa mendapatkan 

keuntungan / profitabilitas yang tinggi. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai hasil yang untuk mengembangkan ilmu ekonomi, 

khususnya dalam bidang perbankan syariah yang mengenai pengaruh 

variabel CAR,NPF,FDR,BOPO & inflasi terhadap ROA (Profitabilitas) 

bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Kemudian dapat difungsikan 

sebagai dasar untuk memperluas cakupan penelitian yang ada 
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hubungannya dengan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas. 

 


