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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini 

terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pada Desember 

2003 terdapat 2 Bank Umum Syariah dan 8 Unit Usaha Syariah dengan total 

asset lebih dari 7,8 triliun rupiah (belum termasuk BPRS). Sedangkan pada 

Desember 2007 di Indonesia terdapat 3 Bank Umum Syariah dan 26 Unit 

Usaha Syariah dengan total asset perbankan syariah di Indonesia sebesar lebih 

dari 36 triliunrupiah (belum termasuk BPRS).  Hal ini merupakan pencapaian prestasi 

yang membanggakan bagi perbankan syariah di Indonesia, karena dalam waktu empat 

tahun perkembangan perbankan syariah sangat pesat (lebih dari 400%). Bank syariah 

dengan umur yang masih muda namun memiliki prestasi yang sangat bagus, bahkan Bank 

Indonesia menargetkan pangsa pasar perbankan syariah pada akhir tahun 2008 sebesar 

5% dari pangsa pasar perbankan nasional. Pada tahun 2011 diperkirakan akan menjadi 6,3% sampai 6,7% (per 

Desember 2011). 

Ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank 

konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang 

bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di 

Indonesia. Selain itu BI juga semakin memperketat dalam pengaturan dan 

pengawasan perbankan nasional. Karena BI tidak ingin mengulangi peristiwa 

di awal krisis ekonomi pada tahun 1997 dimana banyak bank dilikuidasi 

karena kinerjanya tidak sehat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. 
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Salah satu penilaian kinerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai 

kinerja keuangan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Karena kinerja 

keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui penghitungan rasio 

keuangannya. Untuk menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala. 

Menghadapi perkembangan dunia usaha perbankan yang dinamis, 

maka bank dalam menciptakan produk dan jasa perbankan harus 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat selalu 

menginginkan suatu produk atau jasa yang dapat memperlancar segala 

keperluan mereka dengan sarana yang lebih banyak dan praktis serta didukung 

dengan adanya pelayanan yang lebih baik dan cepat. Informasi yang 

dibutuhkan pasar sebagai potensial user dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan bukan hanya informasi produk tetapi juga berbagai hal 

yang terkait dengan perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah kondisi 

keuangan atau yang sering disebut sebagai laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang 

bersumber dari intern perusahaan. Laporan keuangan perusahaan keuangan 

melaporkan kinerja masa lalu dan menunjukkan posisi keuangan mutakhir. 

Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang 

relevan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Informasi yang dibaca dari 

laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam dengan melakukan 

analisis laporan keuangan. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat 

menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Salah satu 
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teknik dalam analisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Rasio keuangan 

memberikan gambaran informasi yang sederhana mengenai hubungan antara 

pos tertentu dengan pos lainnya sehingga memudahkan dan mempercepat 

dalam menilai kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

bank adalah penelitian ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan laba. 

Pelaporan keuangan modern memfokuskan pada penyediaan ukuran 

laba sebagai indikator kinerja perusahaan. Tujuan dari setiap perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari hasil 

operasional perusahaan yang berbentuk laba yang dapat dilihat dari laporan 

laba. Adam Smith dalam Sinta (2005) mendefinisikan laba sebagai jumlah 

yang dapat dikonsumsi tanpa menggerogoti modal. Sir John Hicks dalam Sinta 

(2005) memperluas hal ini dengan mengatakan bahwa laba adalah jumlah 

yang dapat dikonsumsi seseorang selama periode waktu tertentu. Menurut 

Nurjanti dan Erni (2003), laba sebagai suatu pengukuran kinerja dan bagian 

dari laporan keuangan perusahaan yang merefleksikan telah terjadinya proses 

peningkatan atau penurunan ekuitas dari berbagai sumber transaksi kecuali 

transaksi dengan pemegang saham dalam suatu periode tertentu konsep laba 

sama halnya dengan pendapatan bersih (net income), yaitu memasukkan 

hampir seluruh kejadian yang tercakup dalam pendapatan bersih dengan 

penekanan pada periode sekarang (present), sehingga dapat dilakukan suatu 

penelitian dalam memprediksi perubahan laba dengan menggunakan rasio 

keuangan. 
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Lukman Dendawijaya (2003: 115) menjelaskan bahwa, rasio-rasio 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan meliputi (1) 

Likuiditas (Loan to Deposit Ratio) mampu menggambarkan kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah (deposan) 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. (2) 

Solvabilitas (Fix Asset Capital Rasio) menggambarkan kesanggupan untuk 

membayar semua utang dari aktiva yang dimiliki. (3) Profitabilitas (Net 

Interest Margin) yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk mengukur efektifitas 

dalam menjalankan operasional suatu bank. Menurut SEBI No. 7/10/DPNP 

tanggal 31 Maret 2005, rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perbankan meliputi (1) Kualitas aktiva (Aktifitas Produktif Bermasalah 

dan Non Performing Loan) diperlukan dalam menunjukkan kemampuan suatu 

bank dalam mengelola total aktiva produktif yang dimiliki, dan rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank. (2) Sensitivitas 

terhadap Pasar (Interest Rate Risk), mengingat kemampuan bank dalam 

menghadapi keadaan pasar sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas 

suatu bank. Rasio IRR untuk mengetahui kemungkinan bunga yang diterima 

oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh bank. 

Martono (2002: 27) menyebutkan rasio Efisiensi/ operasional dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. Rasio Efisiensi/ operasional 

yang dibentuk akibat adanya ketidakpastian mengenai usaha bank, yang 
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berasal dari kemungkinan kerugian dari operasional bank bila terjadi 

penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank 

dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk baru yang 

diperkenalkan, rasio ini dapat diukur melalui Beban Operasi terhadap 

Pendapatan Operasi untuk mengukur tingkat biaya operasional yang 

dikeluarkan bank dalam mendapatkan keuntungan serta digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen apakah telah menggunakan semua faktor 

produksi dengan tepat guna dan hasil guna. 

Penelitian tentang manfaat rasio keuangan perbankan di Indonesia 

masih jarang dilakukan. Beberapa peneliti menghubungkan rasio keuangan 

perbankan dengan laba akuntansi perbankan. Penelitian awal dilakukan oleh 

Freeman, dkk (1982) dalam Nurjanti dan Erni (2003) yang meneliti tentang 

analisis kandungan prediktif rasio rate of return (ROR) dan menggunakan 

sampel sebanyak 31 perusahaan selama periode 32 tahun, dan menyimpulkan 

bahwa rasio rate of return (ROR) memiliki kandungan informasi yang lebih 

bersifat prediktif terhadap perubahan laba. Zainuddin dan Jogiyanto Hartono 

(1999) meneliti tentang manfaat rasio keuangan dalam mempredikasi kinerja 

keuangan (dilihat dari pertumbuhan laba), dengan mengambil sampel 

perusahaan yang terdaftar di BEJ yang mengeluarkan Laporan Keuangan 

Tahunan untuk tahun buku 1989-1996, mengambil sampel 15 bank pada tahun 

buku 1990-1992, dan 22 bank untuk tahun buku 1993-1996. Menggunakan 

alat analisis AMOS (Anaysis of Moment Structure) dan regresi, diperoleh 

kesimpulan bahwa construct rasio keuangan capital, assets, management, 
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earning, liquidity signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan perbankan untuk periode 1 tahun ke depan, sedangkan untuk 2 

tahun ke depan ditemukan kenyataan rasio keuangan tingkat individu tidak 

signifikan. 

Machfoedz (1994) dalam Luciana dan Winny (2005) menguji 

kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba yang 

dilakukan terhadap 68 perusahaan pabrikan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ), dengan menggunakan  47 rasio yang dikategorikan ke dalam 9 

kategori yaitu short term liquidity, long term solvency, profitability, 

productivity, indebtedness, investment insentiveness, leverage, return on 

investment dan equity. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 13 rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba, dan 

hanya tiga rasio yang signifikan dalam memprediksi perubahan laba yaitu 

Gross Profit Margin (GPM), Net Income to Sales (NIS) dan Net Income to 

Net Worth (NINW), sedangkan sepuluh rasio lainnya tidak signifikan dalam 

memprediksi laba. Machfoed juga menemukan bukti empiris bahwa kekuatan 

prediksi rasio keuangan untuk periode 1 tahun lebih tinggi dibandingkan untuk 

periode 2 tahun. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh beberapa rasio keuangan tertentu terhadap perubahan laba, 

mendorong untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris 

mengenai rasio keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 
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penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap 

Perubahan Laba (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Indonesia)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka 

permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah: Apakah rasio 

keuangan “CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Asset), ROE 

(Return On Equity), NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing 

Deposit Ratio), BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi)”  

berpengaruh  terhadap perubahan laba pada Bank Syariah di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh rasio 

keuangan “CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Asset), ROE 

(Return On Equity), NPF (Non Performing Financing), FDR (Financing 

Deposit Ratio), BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi)”  

berpengaruh  terhadap perubahan laba pada Bank Syariah di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan informasi mengenai prediksi perubahan laba: 

1. Bagi Bank Mandiri Syariah 
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Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi investor potensial 

dalam berinvestasi di pasar modal. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

rasio-rasio yang merupakan analisis risiko usaha dalam upaya 

memprediksi perubahan laba dan sebagai latihan untuk menerapkan 

pembelajaran dari literatur yang ada selama proses perkuliahan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi 

bagi penelitian berikutnya yang mengambil judul yang sama sebagai bahan 

penelitian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini berisi tentang penelitian terdahulu 

terhadap konsep laba dan perubahan laba, 
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penilaian kinerja keuangan bank, kualitas aktiva, 

hipotesis, dan teori prediksi perubahan laba 

terhadap rasio keuangan.   

BAB III  :  METODE PENELITIAN      

Dalam bab ini berisikan tentang desain atau 

kerangka berpikir, identifikasi variabel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 

metode pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran 

umum hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini berisi pemberian 

kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan. 




