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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Lembaga perbankan dalam menjalankan kegiatanya sebagai lembaga 

intermediasi berfungsi sebagai pihak perantara yang mempertemukan 

kelebihan dana dengan kekurangan dana. Lembaga perbankan juga sebagai 

penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, bank syariah 

juga berperan penting terhadap perbaikan perekonomian indonesia. Dalam 

menjalankan aktivitasnya bank di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 

Perkembangan syariah di indonesia masih mengalami pelambatan 

dibandingkan negara-negara lainnya, dalam perkembangannya dari tahun 

1992-1998 selama 6 tahun tersebut masih hanya ada satu (1) Bank Syariah 

dan 78 Bank Pembiayaan Rakyar Syariah atau BPRS 

Disahkannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 mulai berlakunya 

dual banking system, dimana Bank Umum Konvensional mendapatkan izin 

dari Bank Indonesia untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 

berlandaskan prinsip syariah. Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang 

menjelaskan tentang perbankan, dalam pasal 1 ayat 3 adalah bank umum 

merupakan bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha baik secara 

konvensional maupun secara prinsip syariah dan kegiatannya memberikan 

layanan jasa lalu lintas pembayaran. Setelah disahkannya dual banking 
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system perbankan syariah di Indonesia mulai menunjukkan perkembangannya 

yang sangat pesat.  

Pada tahun 2008, munculah Undang-undang No. 21 tahun 2008 yang 

memberikan beberapa implikasi dari lahirnya undang-undang tersebut. 

Adanya undang-undang No. 21 tahun 2008 ini perbankan syariah di indonesia 

mulai bertumbuh aset yang dimilikinya, serta jumlah bank umum syariah dan 

jumlah kantor yang dimilikinya juga mengalami peningkatan. Pengembangan 

perbankan syariah juga dilakukan dengan sinergis antara Bank Indonesia dan 

pelaku industri yang masuk dalam Islamic Banking baik lending maupun 

funding yang memiliki pengaruh positif dengan pertumbuhan asset perbankan 

syariah. Hal ini juga tak luput dari campur tangan Bank Indonesia dalam 

memberikan perijinan service excellence dalam proses percepatan 

penyelesaian perijinan dan tetap memberikan kualitas analisa yang baik.  

Semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah di indonesia 

maka semakin meyakinkan masyarakat dalam menginvestasikan hartanya ke 

dalam perbankan syariah dan juga akan tertarik atau bersedia menempatkan 

dananya kepada bank yang memiliki kemampuan dan mendapatkan 

profitabilitas yang tinggi, bertahannya perbankan syariah sampai sekarang 

karena adanya profitabilitas atau keuntungan yang di dapatkan oleh bank 

syariah. Aktifitas perbankan syariah yang tidak menggunakan bunga, 

memunculkan persepsi dari mana keuntungan perbankan syariah.  

Mengingat pentingnya peran perbankan syariah di indonesia, maka 

perlu adanya peningkatan kinerja bank syariah agar tetap efisien dan sehat. 
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ROA adalah indikator yang paling tepat dalam mengukur suatu kinerja bank 

syariah. Tingkat Return On Asset atau ROA digunakan untuk mengukur 

profit atau laba bank karena Bank Indonesia dalam mengawasi dan membina 

perbankan melihat dari profiabilitas bank yang bersumber dari dana simpanan 

masyarakat.  

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan ROA Bank Syariah Indonesia  

Tahun 2008-2017 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan  

Pada gambar diatas melihatkan bahwa kinerja dan kesehatan bank 

syariah mengalami fluktuatif dilihat dari tahun 2008 hingga 2017, bank 

syariah mengalami kenaikan dari tahun 2008 hingga 2012 yaitu dari 

1,42% tumbuh menjadi 2,14% di tahun 2013 hingga 2014 mengalami 

penurunan tajam dari 2,00% menjadi 0,41% hal ini dikarenakan adanya 

peningkatan biaya opearasional pada Bank Umum Syariah (BUS) yang 

tidak diimbangi dengan pendapatan operasional yang tidak tumbuh 

signifikan.  serta pada tahun 2015 hingga 2017 profitabilitas bank syariah 
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kembali meningkatkan profitabilitasnya dari 0,41% menjadi 0,63%. 

Perkembangan perbankan syariah telah menunjukkan keberhasilannya 

Profitabilitas. 

Dari fenomena diatas profitabilitas bank syariah di indonesua 

mengalami peningkatan yang fluktuatif baik Selanjutnya yang akan diduga 

mempengaruhi profitabilitas yaitu Capital Adequcy Ratio atau (CAR).  ini 

kaitannya dengan pemodalan bank dalam dalam menghitung kecukupan 

modal bank syariah, Bank Indonesia menetapkan CAR minimal sebesar 

8% dari ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko). Semakin tinggi 

kecukupan modal bank, maka masyarakat semakin percaya terhadap Bank 

Syariah serta melindungi deposan dan nantinya akan meningkatkan 

pendapatan bank.  

Selanjutnya yang mempengaruhi tingkat ROA yairu FDR atau 

Financing to Deposit Ratio bank umum syariah tidak mengenal istilah 

(loan) namun menggunakan istilah (Financing) yang disebut sebagai 

Financing to Deposit Ratio (FDR), rasio ini menunjukkan seberapa besar 

dana pihak ketiga atau (DPK) yang di lepas oleh bank untuk digunakan 

pembiayaan. Rasio ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas, semakin 

besar financing to deposit ratio (FDR) maka akan menurunkan 

kemampuan likuiditas bank. FDR bank harus cukup tidak boleh lebih atau 

kurang karena dapat menyebabkan terganggunya operasional bank. 

Namun rasio ini juga berdampak pada menurunkan likuiditas dan 
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Profitabilitas bank syariah. Maka dapat dikatakan FDR mampu 

menggambarkan kinerja keuangan bank dalam mengintermediasi dananya. 

Selanjutnya BOPO merupakan rasio perbandingan antara beban 

biaya dengan pendapatan operasionalnya. Jika semakin kecil BOPO bank 

syariah maka semakin efisien bank dalam mengelola kegiatan usahanya. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penelitian ini ingin 

menganalisis pengaruh rasio keuangan yang diukur dari  CAR, FDR, 

BOPO terhadap Profitabilitas bank syariah pada periode 2008 sampai 

2017 di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan tingkat ROA pada tahun 2008-2017? 

2. Seberapa pengaruh rasio CAR, FDR, BOPO terhadap Profitabillitas 

bank syariah di Indonesia tahun 2008-2017.  

C. Batasan Masalah  

Untuk memperjelas penelitian ini, maka penelitian ini 

memfokuskan tentang penilaian kinerja keuangan perbankan syariah yang 

dibatasi sebagai berikut :  

1. Sampel bank yang di gunakan sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang 

memiliki ketersediaan data publikasi.  

2. Periode penelitian ini yang digunakan yaitu selama 10 tahun dari 

2008-2017 dan tempat penelitian di Indonesia. 
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3. Penelitian ini membahas pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasioanal per 

Pendapatan Operasioanal (BOPO) yang akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas Return On Asset (ROA) bank syariah dari tahun 2008 

hingga 2017.  

4. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari 

laporan publikasi perbankan syariah.  

dengan demikian penelitian ini dapat menggambarkan kondisi dan 

kemampuan kinerja keuangan perbankan syariah dari tahun 2008-2017.  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) pada tahun 2008-2017.  

2. Untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, BOPO terhadap 

Prpfitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2008-2017.  

E. Manfaat Penelitian  

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan :  

1. Bagi Nasabah dan Investor  

Penelitian ini diharapan dapat memberikan informasi tentang 

profitabilitas bank umum syariah yang ada di Indonesia serta sebagai 

alat bantu mempertimbangkan keputusan investasi dan 
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menggambarkan kondisi bank syariah yang dapat memberikan 

keuntungan.  

2. Bagi Analis Internal Bank  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi evaluasi 

kinerja keuangan bank syariah. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta menjadi sarana 

pembelajaran dalam memahami penelitian ini dan mengaplikasikan 

ilmu yang dimiliki. 


