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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang menjadi pusat perkembangan 

industri perbankan dan keuangan syariah di dunia. Indonesia dan Malaysia menjadi dua 

negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri tersebut di 

kawasan Asia Tenggara. Dengan berkembangnya sistem perbankan dan keuangan syariah di 

dunia negara tersebut mendorong negara-negara di kawasan untuk juga berpartisipasi dalam 

mengembangkan industri keuangan syariah. Apalagi mengingat pada tahun 2015 akan terjadi 

integrasi ekonomi negara-negara ASEAN dimana sektor keuangan syariah menjadi bagian di 

dalamnya. 

Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN 

memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam 

mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah 

mencapai sekitar 26% dari keseluruhan aset perbankan nasional. Secara historis, Malaysia 

sudah mengembangkan konsep keuangan syariah semenjak tahun 1963 melalui pendirian 

Tabung Haji Malaysia. Kehadiran undang-undang bank syariah (IBA 1983) menjadi dasar 

berdirinya bank Islam Malaysia tahun 1983. Sistem perbankan syariah kemudian 

berkembang secara pesat melalui kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah dengan 

mengundang pihak asing untuk membuka bank syariah di Malaysia.  
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Kebijakan selanjutnya adalah memberikan peluang bagi bank konvensional untuk 

menawarkan produk perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidairi dan Islamc 

window, kebijakan ini didasarkan UU BAFIA 1989. UU IFSA 2013 merupakan UU terbaru 

yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah di Malaysia. 

Indonesia juga termasuk negara di ASEAN yang saat ini lagi gencar mengembangkan 

sistem perbankan dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara Malaysia yang 

menggunakan pendekatan state driven, industri perbankan syariah di Indonesia lebih banyak 

digerakkan oleh masyarakat (market driven). Sehingga hasilnya juga berbeda, perbankan 

syariah saat ini baru memiliki pangsa pasar sekitar 4,8% dari keseluruhan perbankan 

nasional. Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan 

semenjak disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Selain di kedua negara ASEAN tersebut, perbankan syariah juga berkembang di 

Brunei Darussalam. Negara ini termasuk negara berpenduduk Muslim yang cukup intens 

mengembangkan industri keuangan syariah. Singapura sebagai negara minoritas Muslim 

yang bertetangga dengan Malaysia dan Indonesia juga punya ambisi untuk mengembangkan 

industri keuangan syariah. Bahkan negara tersebut sudah memproklamirkan diri untuk 

menjadi pusat keuangan syariah di kawasan Asia bahkan di dunia. Ambisi ini tentunya 

didukung oleh reputasi negara Singapura sebagai pusat keuangan di dunia selama ini. 
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(Sumber : ICD-Thomson Reuters Islamic Finance Development Report) 

Gambar 1.1 Grafik Aset Keuangan Syariah berdasarkan Regional (US$ Juta) 

ASEAN bersama GCC, dan MENA menjadi 3 regional yang memimpin perkembangan 

pesat industri keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2015 total aset keuangan syariah di ASEAN 

mencapai US$ 474 milyar tertinggi ketiga setelah regional GCC dan MENA. Total aset tersebut 

berasal dari 4 sektor industri keuangan syariah yaitu perbankan syariah dimana total asetnya 

mencapai US$ 188 milyar, pembiayaan syariah US$ 20.2 milyar, sukuk US$ 215 milyar, 

asuransi syariah US$ 8.6 milyar, dan lembaga keuangan syariah lainnya sebesar US$ 41.7 

milyar. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, bank syariah masih menjadi roda utama 

penggerak perekonomian syariah secara global dengan total aset sebesar US$ 1.451 triliyun. Di 

ASEAN sendiri aset perbankan syariah menembus angka US$ 188 milyar yang terkonsentrasi 

pada 2 negara yaitu Malaysia dengan total aset US$ 160 milyar dan Indonesia denga total aset 

US$ 20 milyar, sisanya US$ 8 milyar tersebar di negara-negara dikawasan Asia Tenggara 

lainnya. Tidak heran jika kajian mengenai perkembangan baik dari segi kuantitatif  maupun 
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kualitatif perbankan syariah di ASEAN begitu masif dilakukan oleh para peneliti dan penggiat 

keuangan syariah. 

Seperti yang disebutkan diatas bahwasanya Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei 

Darussalam adalah tiga negara yang sama-sama berada didaerah kawasan ASEAN dimana ketiga 

negara tersebut sebagai pemicu utama dalam perkembangan perindustrian perbankan syariah di 

ASEAN. Seiring semakin berkembang pesatnya bentuk perbankan serta keuangan syariah 

diketiga negara yang bersangkutan makan akan semakin memicu negara lain yang berada di 

kawan 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 kasawan ASEAN dimana bidang keuangan, khususnya perbankan syariah 

menjadi bagian yang termasuk dalam satu kesatuan. Oleh karena itu hal ini perlu dimanfaatkan 

untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di ASEAN 

terlebih untuk tiga negara islam terbesar di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei 

Darussalam. 

Evaluasi kinerja adalah metode pengukuran pencapaian suatu perusahaan berdasarkan 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah bagian dari tindakan pengendalian yang 

dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerja di masa depan sambil mengidentifikasi 

kekurangan operasinya sepanjang tahun keuangan. Memiliki sistem pengukuran kinerja yang 

tepat sangat penting terutama di dunia yang tanpa batas saat ini agar tetap kompetitif dan kuat 

secara finansial. 

Melalakukan penilaian kinerja terhadap perbankan syariah merupakan salah satu cara 

untuk dapat mengatahui tingkat kesehatan bank, karena dengan melihat kinerja akan terlihat 

bagaimana bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi dan 
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dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya disana, serta bagaimana bank 

syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya, maka pengukuran kinerja keuangan menjadi krusial 

perannya dalam kaitannya dengan masalah ini. 

Perkembangan perbankan syariah yang pesat di kawasan ASEAN harus diimbangi oleh 

kemampuan bank syariah unutk menjaga loyalitas deposan, shareholders, dan stakeholder 

lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak dapat disimpulkan untuk 

variable ROE semakin tinggi nilai ROE maka akan semakin baik kualitas kinerja suatu bank. 

Untuk variable CAR Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Untuk variable BOPO 

semakin rendah nilai BOPO maka akan semakin baik kualitas kinerja suatu bank. Rasio FDR 

menunjukkan jumlah kredit yang diberikan yang dibiayai dengan dana pihak ketiga. Selain itu, 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank untuk membayar dana pihak 

ketiga dari pengembalian kredit yang diberikan dari bunga yang dibebankan kepada deposan 

(dengan asumsi tidak ada kredit macet). Untuk variable NPF menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang di berikan oleh bank. Sehingga 

semakin tinggi nilai NPF makan akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian guna untuk 

mengetahui hubungan antara CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas atau ROE yang 

berdampak pada kinerja keuangan masing masing bank. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROE) di 

beberapa Negara ASEAN ? 

2. Bagaimana Pengaruh Likuiditas (FDR) terhadap Profitabilitas (ROE) di beberapa 

Negara ASEAN ? 

3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Profitabilitas 

(ROE) di beberapa Negara ASEAN ? 

4. Bagaimana Pengaruh Efisiensi (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROE) di beberapa 

Negara ASEAN ? 

C. Pembatasan Masalah  

 

Pada penelitian yang berjudul tentang “Analisis Determinan Profitabilitas Bank Umum 

Syariah Di ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) 

” terdapat batasan yang harus penulis tetapkan demi terdapat kesesuaian hasil yang 

diinginkan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu sebagai berikut : 

Batasan masalah pada penelitian ini diambil dari 3 negara di ASEAN yaitu Indonesia, 

Malaysia, Brunei Darussalam. Penelitian ini membahas tentang pengaruh CAR, FDR, NPF 

dan BOPO terhadap ROE Bank Syariah di ASEAN periode 2013-2017.  

D. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas 

(ROE) di beberapa Negara ASEAN 

2. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas (FDR) terhadap Profitabilitas (ROE) di 

beberapa Negara ASEAN 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap 

Profitabilitas (ROE) di beberapan Negara ASEAN 

4. Untuk mengetahui pengaruh Efisiensi (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROE) di 

beberapa Negara ASEAN 

E. Manfaat Penelitian  

 

Dari tujuan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, 

sebagai berikut : 

1. Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan meningkatkan kebijakan dalam 

mengelola dan mengalokasikan dana sehingga mendapatkan profitabilitas yang lebih 

tinggi bagi Bank Syariah di masing-masing  Negara.  

2. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian sejenis selanjutnya dengan 

metode-metode yang berbeda agar lebih variatif 

 

 

 

 

 

 


