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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peran perbankan sekarang didominasi dalam system keuangan sehingga 

pemahaman dan pengelolaan bank yang baik akan mendorong system keuangan 

yang baik pula. Pemahaman tersebut diperkaya dengan berbagai pemaparan 

seperti pengelolaam rasio keuangan, penilaian kinerja dan tingkat kesehatan yang 

memeadai. Dari pemahaman tersebut materi tentang analisis rasio keuangan 

perbankan sepertinya masih sangat dibutuhkan dan perlu diupayakan demi 

kebutuhan semua pihak. 

Menurut Sudarsono (2008) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-psrinsip syariah. 

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat dengan kompleksitas yang 

tinggi dapat mempengaruhi kinerja bank. Kompleksitas bank syariah yang tinggi 

dapat meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh  bank-bank syariah di 

Indonesia. Kondisi bank syariah yang cukup lemah seperti manajemen yang 

kurang memadai, pemberian pembiayaan kepada kelompok usaha sendiri, dan 

modal yang tidak dapt menutupi risiko-risiko yang dihadapi bank menyebabkan 

kinerja keuangan menurun. 

Penilaian kinerja keuangan bagi manajemen merupakan penilaian terhadap 

prestasi yang akan dicapai. Hal ini penting dilakukan bagi pemegang saham, 

manajemen, pemerintan dan pihak lain yang berkepentingan karena ukuran dari 

prestasi yang akan dicapai dapat dilihat dari profitabilitasnya. Kinerja bank yang 

sehat sangat diperlukan untuk kelancaran fungsi bank sebagai intermediary atau 
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perantara, yaitu menyalurkan dana dari pihak debitur kepada pihak kreditur. 

Kinerka keuangan adalah gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada 

periode tertentu baik dari aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

yang akan diukur dengan kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. 

Salah satu profitabilitas yang dapat menunjukan kinerja keuangan 

perbankan syariah adalah return on assets (ROA). return on assets menunjukan 

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari bagaimana bank 

melakukan pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur 

profitabilitas bank, karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas 

perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank diukur dengan asset yang 

dananya sebagaian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA 

bank maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh bank. 

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

berisi rasio keuangan seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya Return on Asset (ROA), Biaya Operasional / Pendapatan Operasional 

(BOPO,  Capital Adequecy Ratio (CAR),  Financing to Deposit (FDR), Non 

Performing Financing (NPF). Melihat kinerja keuangan bank syariah saat ini 

yang tak sebaik bank konvensional maka akan sangat diperlukannya menganalisis 

kinerja keuangan agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kinerja 

operasional bank.  Menurut data dari SPS (Statistik Perbankan Syariah) Indonesia 

kinerja perbankan syariah yang dilihat dari ROA mengalami fluktuasi, pada tahun 

2015 ROA perbankan syariah sebesar 0,49% dan kemudian naik menjadi 0,63% 

pada tahun 2016 dan 2017, kemudian  naik kembali menjadi 1,18% pada tahun 

2018 (OJK, 2018) 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka akan diteliti lebih lanjut tentang 

Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-

2018. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana Perkembangan Rasio Biaya Operasional / Pendapatan 

Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan return on 

asset (ROA) pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018? 

2) Bagaimana pengaruh Biaya Operasional / Pendapatan Operasional 

(BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap return on asset 

(ROA) pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas serta 

mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada penulis membatasi 

penelitian ini pada Pengaruh Biaya Operasional / Pendapatan Operasional 

(BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) 

dan Non Performing Financing (NPF) terhadap return on asset (ROA) pada 

Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2014-2018, 
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serta objek dari penelitian ini adalah bank-bank umum syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Rasio Biaya 

Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non 

Performing Financing (NPF), dan return on asset (ROA) pada 

Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018. 

b) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Biaya Operasional / 

Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing 

Financing (NPF) terhadap return on asset (ROA) pada Bank 

Umum Syariah pada tahun 2014-2018. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Peneliti 

Penelitian ini dilakukan sebagai media untuk menerapkan teori-

teori dalam manajemen keuangan yang telah dipelajari dibangku 

perkuliahan sehingga dapat memahami ilmu yang telah dipelajari 

dengan lebih baik dan juga diharapkan dapat menambah wawasan 

teoritis mengenai analisis laporan keuangan. 

b) Akademis 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan 

menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya dalam  melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan dan profitabilitas 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

 


