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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai salah satu indikator pendukung perekonomian Indonesia 

yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi dari intermediasi sendiri akan 

berjalan dengan baik apabila penabung maupun peminjam memiliki 

kepercayaan kepada bank, karena dengan berjalannya fungsi ini akan 

meningkatkan efisiensi dan optimalitas penggunaan dana. Perbankan di 

Indonesia memiliki pangsa pasar sekitar 80% dari keseluruhan sistem 

keuangan yang ada, karena itu peranan perbankan juga diperlukan dalam 

mengambil keputusan untuk mengevaluasi kinerja yang memadai. 

Di Indonesia jenis bank umum dibedakan berdasarkan kegiatan 

operasionalnya yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Hal 

tersebut dibedakan dari pengambilan dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh bank kepada nasabah. Pada bank syariah menggunakan prinsip 

bagi hasil dengan tidak adanya pembebanan bunga atas penggunaan dana yang 

dilakukan. Penyediaan produk yang ditawarkan bank syariah tidak bersifat 

spekulatif atau hanya mencari keuntungan semata yang akan terpengaruh oleh 

krisis ekonomi global, selain itu pembiayaan lebih mengarah kepada sektor riil 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

Perubahan pada ekonomi global sangat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, salah satunya perubahan nilai mata uang Dollar Amerika 
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terhadap nilai mata uang Rupiah Indonesia. Dampaknya dari perubahan nilai 

mata uang tersebut terjadi pada naik turunnya suku bunga. Masalah inilah yang 

dialami oleh bank umum konvensional setiap terjadi kenaikan suku bunga, di 

mana bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai keuntungan yang 

didapat dari nasabah. Serta besar kecilnya resiko yang dialami juga tergantung 

pada suku bunga dan mempengaruhi setiap aktivitas bank dalam menjalankan 

kegiatan usaha mereka seperti tabungan, deposito, jaminan, dan jenis usaha 

yang ditawarkan lainnya oleh masing-masing bank. 

Hal ini berbeda dengan bank umum syariah yang tidak bertumpu pada 

naik turunnya suku bunga dalam mencari keuntungan, tetapi keuntungan 

didapat dari kegiatan usaha mulai dari pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan 

sewa. Keuntungan dalam sistem bagi hasil dianggap adil karena tidak 

berpengaruh pada naik turunnya suku bunga, sehingga bank dan nasabah sama-

sama mendapatkan keuntungan dan kerugian bersama secara ideal. Oleh 

karena itu, bank umum syariah dipilih sebagai objek yang akan diteliti dengan 

melihat kondisi kinerja keuangan yang mempengaruhi perkembangan dari 

perbankan syariah yang ada di Indonesia. Untuk penjelasan lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Bank Umum 

Konvensional Tahun 2013-2017 

Rasio 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 3,08% 2,85% 2,32% 2,23% 2,45% 

CAR 18,13% 19,57% 21,39% 22,93% 23,18% 

BOPO 74,08% 76,29% 81,49% 82,22% 78,64% 

LDR 89,70% 89,42% 92,11% 90,70% 90,04% 

Total Aset 

Bank Umum 

Konvensional 

4.954.467 5.615.150 6.095.908 6.729.799 7.387.144 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan diolah, 2019 

Pada Tabel 1.1 total aset tersebut memuat seluruh bank umum 

konvensional yang ada di Indonesia berjumlah 115 bank. Total aset bank 

umum konvensial dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang signifikan 

sebesar 2.432.677 miliar rupiah. Nilai tersebut menunjukkan pertumbuhan 

yang moderat, terlihat dari meningkatnya rasio CAR, Dana Pihak Ketiga, dan 

Kredit. Pada rasio ROA mengalami penurunan sebesar 0,23% di tahun 2014 

yang disebabkan margin bunga lemah, karena tren penurunan bunga kredit 

ditambah tingginya rasio kredit bermasalah. Selain itu, ketatnya regulasi dari 

OJK dan Bank Indonesia. Di tahun 2015 ROA kembali menurun sebesar 0,53% 

dan terus diikuti 3 tahun terakhir berikutnya. Penyebab lain ROA yang semakin 

menurun adanya kompetisi perbankan yang semakin ketat dengan ditambah 

masuknya pemain-pemain disektor jasa keuangan, seperti industri teknologi 

finansial. Untuk itu, perbankan harus lebih selektif lagi dalam ekspansi, karena 

masih perlu menuntaskan konsolidasi dan juga harus mengubah strategi bisnis 

yang dituntut bisa mengikuti pola masyarakat zaman sekarang. 

Pada rasio CAR dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan sebesar 

5,05%. Meningkatnya CAR disebabkan oleh menguatnya permodalan bank 
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sejalan dengan meningkatnya usaha bank dalam mengumpulkan laba tahun 

berjalan. Pada rasio BOPO dari tahun 2013-2016 mengalami kenaikan sebesar 

8,14%, kenaikan terjadi oleh penaikan provisi atau pencadangan seiring 

naiknya kredit bermaslah perseroan. Hal ini disebabkan adanya perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada nasabah yang mengalami kesulitan 

pada usahanya. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,58%, 

hal ini membuat kinerja perbankan semakin efisien dengan adanya penurunan 

dari BOPO dikarenakan faktor efisiensi dari sisi biaya operasional perbankan. 

Pada rasio FDR mengalami kenaikan dari tahun 2013-2015 sebesar 

2,41% dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan kredit agar bisa 

berada dikisaran 90%-91%. Namun, di tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 1,41% yang diikuti di tahun 2017 turun sebesar 0,66%. Penurunan 

LDR disebabkan oleh bank yang membatasi pertumbuhan kredit, karena 

melihat adanya resiko yang tinggi. Tetapi hasil tersebut masih dalam kisaran 

90% yang dinilai baik untuk LDR perbankan Indonesia. 

Tabel 1.2 Perkembangan Rasio Kinerja Keuangan Bank 

Umum Syariah Tahun 2013-2017 

Rasio 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 2,00% 0,41% 0,49% 0,63% 0,63% 

CAR 14,42% 15,74% 15,02% 16,63% 17,91% 

BOPO 78,21% 96,97% 97,01% 96,22% 94,91% 

FDR 100,32% 86,66% 88,03% 85,99% 79,65% 

Total Aset 

Bank Umum 

Syariah 

242.276 204.961 213.423 254.184 288.027 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan diolah, 2019 

Dapat dilihat dalam Tabel 1.2 total aset tersebut memuat seluruh bank 

umum syariah di Indonesia yang berjumlah 14 bank. Untuk bank umum syariah 
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yang go public berjumlah 11 bank yang tercatat di Bank Indonesia. Total aset 

tersebut mengalami penurunan yang drastis di tahun 2014 sebanyak 37.315 

miliar rupiah. Penurunan yang terjadi adalah akibat dari aset dan pembiayaan, 

serta dana pihak ketiga yang membuat bank umum syariah posisinya jauh 

berada di bawah bank konvensional. Tantangan yang harus dihadapi bank 

umum syariah agar mampu meningkatkan kembali ke posisi awal adalah 

dengan mengatur strategi yang tepat. Selain tantangan yang bersifat eksternal 

dan internal, bank syariah juga harus menghadapi tantangan regulasi.  

Di tahun 2015 total aset bank umum syariah mulai mengalami kenaikan 

sebanyak 8.462 miliar rupiah yang membuat kinerja keuangan semakin 

membaik dan diperkirakan akan meningkat terus. Namun, ada hal yang perlu 

diperhatikan dalam menerapkan strategi pengembangan bisnis yang bersifat 

ekspansif. Karena kondisi pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, sehingga 

diperlukan kecermatan dalam menyusun strategi bisnis yang tepat dan efektif. 

Dan di tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar sebanyak 33.843 

miliar rupiah. Hal tersebut bisa terjadi karena mulai masuknya bank umum 

syariah ke dalam pembiayaan infrastruktur yang mempunyai kebutuhan 

pendanaan sangat besar. 

Pada rasio ROA mengalami penurunan drastis di tahun 2014 sebesar 

1,59% dari tahun sebelumnya. Tingginya penurunan yang terjadi pada rasio 

ROA disebabkan oleh tekanan dari penurunan Net Interest Margin (NIM) dan 

kenaikan biaya penghapusan kredit. Penurunan yang terjadi pada rasio NIM 

disebabkan oleh otoritas moneter yang menjalankan kebijakan moneter secara 
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ketat. Selain itu, kenaikan dari biaya penghapusan kredit terjadi seiring dengan 

kualitas kredit yang mengalami pemburukan. Namun, di tahun 2015 rasio ROA 

mulai mengalami kenaikan sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya dan kenaikan 

tersebut terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kenaikan rasio ROA 

disebabkan oleh laba bersih perbankan yang meningkat pesat diikuti dengan 

kualitas kredit yang juga makin membaik, serta peningkatan efisiensi yang 

berhasil dijaga. Sehingga bank umum syariah mampu meningkatkan kembali 

rasio ROA. 

Pada rasio CAR mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar 1,32% dari 

tahun sebelumnya dan terus mengalami kenaikan, terkecuali di tahun 2015 

yang mengalami penurunan sebesar 0,72%. Nilai tersebut masih berada pada 

batas aman, karena masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan BI yaitu 

minimum 8%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya tahan perbankan 

masih cukup tinggi ketika berada dalam gejolak perekonomian yang tidak 

menentu.  

Pada rasio BOPO mengalami kenaikan yang drastis di tahun 2015 

sebesar 18,76% dari tahun sebelumnya. Namun, di tahun 2016 kembali 

mengalami penurunan sebesar 0,79% dan diikuti kembali di tahun 2017 sebesar 

1,31%. Nilai BOPO yang ideal adalah sebesar 60%, tetapi di Indonesia nilai 

tersebut masih di atas rata-rata dari ketentuan yang ada. Nilai BOPO yang 

meningkat disebabkan oleh biaya operasional yang terus membesar. Hal ini 

menunjukkan tingkat efisiensi perbankan yang masih rendah, sehingga masih 

banyak biaya operasional yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi 
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kinerja keuangan perbankan. Cara yang dilakukan adalah dengan memperkecil 

biaya operasional dalam pengelolaan aktivitas operasional bank yang nantinya 

dapat meningkatkan ROA. 

Pada rasio FDR mengalami penurunan yang drastis di tahun 2014 

sebesar 13,66%, nilai tersebut masih di atas batas yang ditetapkan oleh 

regulator sebesar 92%. Kemudian nilai tersebut terus menerus menurun pada 

tahun-tahun berikutnya, sehingga di tahun 2017 penurunan yang dialami 

sebesar 6,34% dari tahun sebelumnya dan nilai tersebut di bawah rata-rata 

80%. Nilai FDR yang tinggi terjadi karena pembiayaan yang tinggi atau DPK 

yang rendah. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada bank umum syariah 

saja, tetapi juga terjadi pada bank umum konvensional. Batas dari nilai FDR 

yang ideal adalah sebesar 80%-90% untuk bank umum syariah, karena 

pembiayaan perbankan syariah harus mencari objek terlebih dahulu sebelum 

mencari dana. Sedangkan nilai FDR yang rendah harus dilakukan perbaikan 

dengan tidak mengandalkan DPK, tetapi menerbitkan sukuk atau menambah 

modal dari induk. 

Pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 tidak dimasukkan Giro Wajib Minimum 

(GWM) karena termasuk ke dalam posisi kepatuhan (compliance) bukan 

termasuk ke dalam rasio kinerja. Adanya penetapan GWM oleh Bank 

Indonesia untuk mengatur likuiditas perbankan yang dibagi menjadi dua 

kategori perhitungan yaitu giro wajib dalam rupiah dan valuta asing. Sehingga 

ditetapkan GWM dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah dan untuk 

GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Namun, 
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dalam penelitian ini menggunakan GWM dalam rupiah yang terdapat pada 

laporan keuangan publikasi bank. 

Pada penelitian ini mengambil bank umum syariah untuk diteliti lebih 

lanjut, dikarenakan kinerja keuangan bank umum syariah mengalami 

peningkatan dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. 

Meskipun total aset jauh berada di bawah bank umum konvensional, tetapi 

hasil masing-masing rasio kinerja keuangan menujukkan peningkatan pesat 

untuk bank umum syariah sendiri. Hasil dari rasio kinerja keuangan kedua bank 

tersebut menujukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Hal ini berarti bank umum 

syariah mampu mengejar dalam peningkatan aset dengan modal yang 

digunakan masih di bawah bank umum konvensional. 

Kenaikan total aset bank umum syariah terletak pada semakin 

membaiknya sisi regulasi dan pola pikir masyarakat akan keberadaan bank 

umum syariah. Dalam perannya sebagai inti perekonomian Indonesia yang 

dapat menentukan perekonomian secara efisien dan efektif tergantung pada 

manajemen bank tersebut. Untuk itu, ada indikator yang digunakan dalam 

menilai kinerja keuangan suatu bank yaitu tingkat profitabilitasnya. Dalam 

mengukur efektifitas dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Persaingan yang terjadi antar bank umum syariah akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank itu sendiri. Kemampuan yang dimiliki bank umum 

syariah untuk menghasilkan keuntungan menjadi indikator penting bagi 
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keberlangsungan entitas bisnis, serta dalam mengukur persaingan jangka 

panjang antar bank umum syariah. Karena kondisi pada masing-masing bank 

umum syariah berbeda tergantung dari manajemen yang dilakakukan bank 

tersebut. Untuk itu, kinerja dari profitabilitas pada bank umum syariah 

ditentukan oleh sehat atau tidaknya bank tersebut. Rendahnya kualitas 

perbankan dilihat dari kondisi internal sektor perbankannya, lemahnya 

manajemen bank, serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia. Sehingga tercipta persaingan yang ketat dengan kinerja 

keuangan yang rendah akibat ketidakmampuan bersaing di pasar. 

Kekacauan dunia perbankan dapat mempengaruhi kekacauan 

perekonomian negara juga. Hal tersebut dilihat dari kesehatan bank dan 

kemampuan mendatangkan laba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Permasalahan yang terjadi pada kekacaun dunia perbankan syariah digunakan 

indikator kinerja keuangan bank dalam mengambil perannya sebagai lembaga 

intermediasi. Hal ini merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

periode tertentu dalam aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Permasalahan lain yang muncul dilihat dari ketatnya persaingan antar bank 

akan ancaman likuidasi yang ditujukan bagi bank-bank yang bermasalah. 

Untuk itu, perlunya ditingkatkan kinerja kesehatan bank dalam menjaga 

kestabilan likuiditas. Karena baik buruknya kesehatan suatu bank dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah maupun pihak lain yang 

bersangkutan. 
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Industri perbankan syariah mengalami resiko kegagalan yang 

disebabkan oleh kegagalan dalam menangani portofolio kredit yang berakibat 

pada kesulitan keuangan atau bahkan mengalami kegagalan usaha yang 

merugikan kegiatan perekonomian negara dan pemilik dana. Dalam 

menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah digunakan analisis rasio 

untuk mengetahui pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. 

Kegiatan analisis laporan keuangan di dalamnya melakukan perhitungan rasio 

keuangan dan menginterpretasikan pencapaian serta masalah yang dialami 

bank umum syariah tersebut. Dengan menganalisis rasio keuangannya bank 

akan dengan mudah membaca dan menafsirkan secara rinci laporan 

keuangannya sehingga mudah dibandingkan dengan bank lain.  

Kondisi perbankan perlu diteliti untuk mengetahui seberapa besarnya 

pengaruh rasio keuangan pada tingkat profitabilitas perbankan syariah. Rasio 

keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah Return 

On Asset (ROA) yang memfokuskan pada kemampuan bank untuk 

memperoleh keuntungan dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain 

itu, Bank Indonesia dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank memilih 

menggunakan ROA daripada ROE karena lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas yang diukur menggunakan aset yang sebagian berasal dari dana 

simpanan masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah variabel CAR, BOPO, FDR, dan 
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GWM berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah 

yang go public? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah hanya berfokus membahas rasio 

profitabilitas yang menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai ukuran 

besarnya kinerja keuangan pada industri perbankan. ROA dijadikan sebagai 

variabel dependen dalam penelitian ini untuk melihat apakah akan berpengaruh 

terhadap variabel independen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya 

yaitu CAR, BOPO, FDR, dan GWM sebagai variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini. Tujuan diberikannya batasan masalah dalam 

penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dan 

menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan, sehingga 

penelitian hanya terfokus pada tujuan yang akan diteliti. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk 

menganalisis pengaruh CAR, BOPO, FDR, dan GWM terhadap tingkat 

profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang go public. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Perbankan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mempertimbangkan 

dalam mengambil kebijakan finansial yang tujuannya dapat meningkatkan 
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kinerja keuangan perbankan, sehingga nilai perusahaan perbankan syariah 

dapat lebih maju dan berkembang pesat di masa mendatang. 

2. Bagi Nasabah dan Investor 

Penelitian ini bisa dijadikan informasi serta acuan ketika ingin bertransaksi 

maupun menginvestasikan uangnya di bank umum syariah tersebut, 

sehingga nasabah dan investor memiliki pengetahuan tentang kondisi bank 

umum syariah tersebut yang dapat menguntungkan bagi mereka. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan 

pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan.  

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan wawasan di bidang 

perbankan syariah agar pembaca dapat menambah sumber pengetahuan 

mereka tentang kinerja keuangan perbankan syariah. 

 


