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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana yang diperoleh dari 

masyarakat0berupa simpanan nantinya akan disalurkan kepada masyarakat 

kembali dalam bentuk kredit atau dalam jenis0lainnya guna0untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini adapun peranan dari 

perbankan0bagi masyarakat0sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu 

lembaga penting dalam0menjalankan perekonomian suatu negara. Kondisi 

yang seperti inilah yang membuat masyarakat semakin tertarik pada0produk 

yang nantinya akan ditawarkan oleh bank syariah. Perilaku masyarakat yang 

berperan sebagai nasabah perbankan dipengaruhi oleh suatu suatu sikap dan 

persepsi (Wibowo dan Syaichu, 2013). 

Keberadaan0bank0syariah0di0Indonesia0mampu0dampak0positif bagi 

para investor untuk0menginvestasikan sebagian dananya0di bank syariah, hal 

ini terjadi karena bank syariah tersebut dikatakan mampu memberikan 

keuntungan yang cukup besar bagi nasabahnya. Dalam kegiatannya bank 

syariah dan bank konvensional hampir sama yaitu untuk menhimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya0kembali dalam bentuk pembiayaan. Selain 

itu bank berfungsi sebagai penyaluran dana dari masyarakat yang sedang 

membutuhkan dana. Dalam bank konvensional penyaluran tersebut disebut 

penyaluran kredit sedangkan bagi bank syariah disebut dengan pembiayaan.  
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Bank Syariah di0Indonesia0didirikan0untuk memenuhi kebutuhan dari 

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat Islam 

sendiri menginginkan0keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan 

Syariat Islam yang dimana telah0sesuai pula dengan0adanya Al-

hadist0amupun Al-Qur’an. Perbankan0syariah di Indonesia saat ini mengalami 

perkembangan yang cukup baik dan pesat meskipun berjalan dengan lambat. 

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pertumbuhan asset setiap tahunnya 

akan bertambah. Pada tahun 2011 jumlah asset perbankan syariah di Indonesia 

mencapai 50,1 persen. Peningkatan yang cukup pesat pada bank syariah di 

Indonesia didorong dengan seberapa tinggi minat dari masyarakat dalam 

menempatkan dananya pada bank syariah yang sudah berkembang menjadi 

sebuah tren. Selain itu kinerja dari suatu bank syariah menunjukkan suatu 

peningkatan yang cukup signifikan dan dapat dilihat dari permodalan dan 

profitabilitas yang semakin meningkat. 

Bank syariah juga memiliki ciri khusus yaitu dari sumber utama dari 

ketentuannya berasal dari hukum islam yang cukup berkaitan dengan sifat 

dasar dari transaksi bank syariah yang merupakan investasi dari jual-beli, dapat 

dilihat dari segi keuntungan bahwa bank syariah mendapatkan keuntungan 

yang disebut imbalan, yang berupa jasa (fee-base income), mark up maupun 

profit margin dan adapun keuntungan yang biasanya disebut bagi hasil (loss 

and profit sharing). Membangun suatu system perbankan yang sehat 

merupakan syarat penting dalam suatu Negara guna mendukung upaya 

pembangunan nasional yang berkaitan. Kondisi yang seperti inilah yang 
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disebabkan adanya industry perbankan yang memiliki peran yang strategis 

dalam suatu perekonomian, mengingat peranan yang menjadi suatu lembaga 

keuangan intermediasi dan penunjang system pembayaran. Dalam kegiatannya 

operasionalnya bank syariah tidak menggunakan sistem terdapatnya bunga, 

dengan adanya pernyataan tersebut akan menimbulkan suatu persepsi darimana 

keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah. Bank syariah sendiri tidak 

menggunakan sistem bunga pada kegiatannya karena bank syariah 

mengandalkan nisbah bagi hasil dari suatu produk pembiayaan yang 

diperolehnya, sehingga bank syariah mendapatkan keuntungannya. 

Adapun fungsi bank syariah yaitu sebagai lembaga yang 

menghubungkan keuangan antar bank dan dalam pelaksanaannya kegiatan 

dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya dapat disimpan 

berupa tabungan, giro dan deposito melalui syarat wadiah atau mudharabah. 

Sedangkan dari penyaluran dana oleh suatu pihak bank syariah melalui 

pembiayaan dengan empat tahap, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, 

prinsip ujroh dan akad pelengkap. Perbankan syariah menurut UU No. 21 

Tahun 2008 yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang mencakup suatu kelembagaan, kegiatan usahanya dan 

tata cara sampai proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagaimana 

dengan definisi dari Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. 

Seiring dengan semakin baik kinerja suatu bank syariah ini 

menunjukkan bahwa perbankan syariah saat ini mengalami trend yang 
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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 tidak heran jika bank-bank syariah dapat berjalan stabil mampu 

mempertahankan tingkat profit yang didapatkan. Jika surplus yang didapatkan 

dari 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. (A. T. 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 
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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 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 

mampu 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: 
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Gambar  1.1 Grafik Aset Keuangan Syariah berdasarkan Regional 

 Tahun 2013-2016 

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.  

Asia merupakan salah satu bagian terpenting dari adanya kekuatan cukup 

besar ekonomi global maupun ekonomi Islam dan ini juga merupakan rumah 

besar bagi seluruh masyarakat muslim di dunia, dan wilayah Asia ini tergolong 

dari beberapa negara yang mempunyai mayoritas masyarakat muslim. Asia pula 

saat ini yang menjadi kekuatan utama dari pendorong ekonomi global. Keuangan 

Islam di Asia saat ini di dominasi dengan Bank Syariah dan sektor sukuk. 

Perbankan di Asia telah melihat bagaimana peningkatan dari perbankan syariah 

yang terus menerus tumbuh dengan adanya beberapa pendatang baru, baik dari 

bank konvensional yang sebelumnya membuka bisnis baru dengan dual banking 

system. Disinilah adanya kesadaran yang mulai timbul seiring dengan adanya 
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kinerja perbankan syariah banyak diminati oleh kaum muslim maupun non 

muslim, kesadaran mengenai kinerja akan membuat pertumbuhan akan semakin 

pesat pada bank syariah. Negara-negara Malaysia menjadi salah satu pemimpin 

global dalam pertumbuhan bank syariah dari yang lainnya yang memiliki pangsa 

pasar sebesar 10% dari jumlah aset perbankan syariah pada akhir tahun 2013. 

Apabila dibandingkan oleh Indonesia, Brunei Darussalam, dan Pakistan yang 

memiliki jumlah pangsa pasar kecil, tetapi ada regulasi yang terus-menerus dapat 

berubah pada Negara-negara tersebut. Kawasan Asia Tenggara saat ini termasuk 

wilayah yang menjadi salah satu pusat perkembangan industry dalam sektor 

perbankan dan keuangan syariah di dunia. Dengan perkembangan sistem dalam 

sektor perbankan dan keuangan syariah negara Indonesia dan Malaysia yang 

menjadi penggerak berkembangnya suatu industry kawasan Asia Tenggara. 

Pertumbuhan sektor perbankan terlihat stabil pada di Negara GCC selama 

4 periode mulai tahun 2010-2014 mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

pada tahun 2014 yaitu hamper 15% yang berbeda dengan Negara ASEAN yang 

memiliki petumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar 30% yang 

disebabkan penetrasi pasar pada Negara ASEAN terutama Negara Malaysia, 

Indonesia dan Brunei. Dapat dilihat juga bahwa pertumbuhan dan dominasi 

terbesar terjadi di Negara GCC sebesar 69% sedangkan pada Negara Asia yang 

lain tumbuh lambat walaupun tidak signifikan dalam pertumbuhan perbankan 

syariah di Asia yang lain dan mampu memperluas potensi pasar bank syariah di 

Asia.  
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MENA merupakan salah satu industry dalam bank syariah dan juga 

termasuk Negara GCC (Gulf Cooperation Council) yaitu salah satu aliansi politik 

dan ekonomi dari enam negara-Arab Timur-Tengah terdiri dari Kuwait, Saudi 

Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman. GCC ini juga berdiri di 

Riyadh, Saudi Arabia pada bulan Mei 1981 juga termasuk Negara-negara di Asia 

lainnya yang sudah masuk dalam MENA. Bank syariah didunia saat ini yang 

dipimpin oleh beberapa negra yaitu Saudi Arabia, Inggris, Uni Emirat Arab, 

Malaysia, Qatar, Turki dan Kuwait yang menjadi salah satu yang menggerakkan 

adanya pertumbuhan bank syariah di dunia. Perkembangan perbankan syariah bisa 

dilihat dari adanya suatu produk dan layanan dari perbankan yang semakin 

inovatif saat ini.Jangkauan produk terhadap pasar telah berkembang seiirng 

dengan berjalannya perkembangan teknologi yang sangat mendukung 

pengembangan dari prosuk-produk dari perbankan. Industri bank syariah saat ini 

bersama-sama mengembangkan adanya layanan pada nasabah sebagaimana yang 

tekah ditetapkan dari bank konvensional dari sebelumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagaimana berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh Faktor Mikro (CAR dan FDR) terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di ASEAN & GCC? 

2. Bagaimana Pengaruh Faktor Makro (Inflasi & Suku Bunga) terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di ASEAN & GCC? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Faktor Mikro (CAR dan FDR) terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di ASEAN & GCC? 

2. Untuk mengetahuipengaruh Faktor Makro (Inflasi & Suku Bunga) 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah di ASEAN & GCC? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Perbankan Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan 

kebijakan dalam hal pengelolaan dan pengalokasian dana sehingga 

mendapatkan keuntungan / profitabilitas yang tinggi. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai hasil untuk mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya 

dalam bidang perbankan syariah yang mengenai pengaruh variabel 

CAR, FDR, Inflasi & Suku Bunga terhadap ROA (Profitabilitas) bank 

syariah di ASEAN dan Gulf Cooperation Counsil (GCC). Kemudian 

dapat difungsikan sebagai dasar untuk memperluas cakupan penelitian 

yang ada hubungannya dengan faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat profitabilitas. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian yang berjudul tentang “Analisis Faktor Mikro dan Makro 

Penentu Profitabilitas Perbankan Syariah ASEAN & GCC” terdapat batasan-

batasan yang harus ditetapkan oleh penulis guna untuk menyesuaikan hasil 
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yang diinginkan oleh penulis terhadap penelitian yang dilakukan, sebagai 

berikut: 

1. Pertama, Negara yang digunakan dalam penelitian ini dari ASEAN 

adalah Negara Indonesia, Malaysia, Philippina, Thailand dan Brunei 

Darrussalam dan dari Gulf Cooperation Council (GCC) adalah Negara 

Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE dan Saudi Arabia 

2. Kedua, sampel bank yang digunakan dalam penelitian ini ada 1 Bank 

dalam 1 Negara Perbankan Syariah di ASEAN dan GCC 

3. Ketiga, dalam penelitian ini membahas tantang pengaruh CAR, FDR, 

Inflasi dan Suku Bunga terhadap ROA (Profitabilitas) Bank Syariah. 

 


