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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah membuat beberapa 

bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya terhadap nasabah sebagai akibat dari kebijakan bunga yang 

tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung, namun tidak 

bagi bank syariah. Sebagai perbankan yang tidak menganut sistem bunga 

menyebabkan bank syariah tidak mengalami pergerakan negatif. Bank syariah 

tidak memiliki kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para 

nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya 

sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang 

dilakukannya. Jika pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik 

Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank 

syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 

25 Unit Usaha Syariah, maka per November 2015 terdapat 11 Bank Umum 

Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah.  

Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank berbasis bunga. 

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melihat 

tingkat profitabilitasnya serta tingkat efisiensinya. Profitabilitas merupakan 

salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu 
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perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi 

tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, 

semakin tinggi pula kinerja keuangan perusahaan. Salah satu rasio 

profitabilitas adalah return on asset (ROA). Return on asset (ROA) 

merupakan perbandingan net profit after tax terhadap average total asset. 

Rasio ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan menggunakan 

seluruh asetnya dalam menghasilkan keuntungan. Nilai dari kedua rasio 

diatas sudah tercantum dalam setiap laporan keuangan perusahaan sehingga 

lebih mudah bagi investor dalam menganalisanya untuk kemudian dijadikan 

dasar menentukan kebijakan portofolio (Handoko,2008:3).   

Menurut Hatta (2008), secara empirik, pengaruh inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 - 1998 yang 

mengakibatkan terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor 

moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian 

merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi ketika itu 

sebesar 77,60% yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun 

terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh 

sektor perekonomian. Tahun 1998, seluruh sektor dalam perekonomian 

(kecuali sector listrik, gas, dan air bersih. Inflasi sesungguhnya 

mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang. Stabilitas tersebut 

tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap 

realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti 
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pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, 

perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi. 

Inflasi adalah proses kenaikan harga secara umum dan terus menerus 

dalam waktu periode yang diukur dengan menggunakan indeks harga. 

Tingkat pengendalian investasi saham berkorelasi positif dengan nilai rill dan 

tingkat pengendalian investasi berkorelasi negatif dengan tingkat suku 

bungan dan inflasi (Kasmir dan Jakfar,2010:40). Boediono (1990), 

menyatakan bahwa inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik 

secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan 

daya beli masyarakat menurun dan kenaikan tingkat bunga. Besar kecilnya 

laju inflasi akan mempengaruhi suku bunga dan kinerja keuangan perusahaan 

khususnya dari sisi profitabilitas. 

Suku bunga BI merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang 

menjadi acuan suku bunga di pasar uang (Laporan Bank Indonesia, 2012). 

Perubahan suku bunga BI (BI rate) diikuti oleh perubahan suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit dengan pergerakan yang searah (positif). 

Tingkat bunga adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. Pemerintah melalui BI akan menaikkan suku 

bunga guna mengontrol peredaran uang di masyarakat agar peredaran uang di 

masayarakat tetap terkontrol. Tingkat bunga yang tinggi merupakan sinyal 

yang negatif bagi harga saham, tingkat bunga yang meningkat akan 

menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan atas investasi suatu 



4 
 

 

saham. Disamping itu tingkat suku bunga yang tinggi bisa menyebabkan 

investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya pada 

investasi berupa tabungan ataupun deposito (Tandelilin, 2010:344).  

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan 

untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF lebih 

dikenal dengan nama Non Performing Loan (NPL) di dalam bank 

konvensional.  

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan 

tingkat efisiensi bank dalam melakukan operasionalnya. Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin tidak efisien biaya operasional bank. BOPO atau 

Operational Efficiency Ratio merupakan perbandingan antara total biaya 

operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya (Dendawijaya, 2003). Rasio perbandingan antara biaya 

operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja 

manajemen bank tersebut karena lebih efisien dalam menggunakan sumber 

daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006). 

Financing to Deposit Ratio (FDR) analog dengan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki 

bank (Dendawijaya, 2003). 
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Beberapa penelitian mengenai analisis pengaruh inflasi, suku bunga, 

NPF, FDR dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah telah 

dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan ketidak 

konsistenan. Penelitian mengenai analisis pengaruh inflasi, suku bunga, NPF, 

FDR dan BOPO terhadap profitabilitas perbankan syariah telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, yaitu: Ayu Yanita (2013), tentang analisis pengaruh 

inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto terhadap ROA bank syariah di 

Indonesia. Edhi Satriyo Wibowo (2013), tentang analisis pengaruh suku 

bunga, inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap profitabilitas bank syariah tahun 

2008-2011. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul ”PENGARUH KONDISI EKONOMI, 

NPF, FDR DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN 

SYARIAH”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah variabel yang digunakan dan tahun pengambilan sampel data. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan variabel inflasi, suku bunga, NPF, FDR 

dan BOPO, sedangkan data yang diambil dari tahun 2012-2015.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di 

Indonesia tahun 2012-2015? 
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2. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia tahun 2012-2015? 

3. Apakah NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di  

Indonesia tahun 2012-2015? 

4. Apakah FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di  

Indonesia tahun 2012-2015? 

5. Apakah BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah 

di  Indonesia tahun 2012-2015? 

6. Apakah Inflasi, Suku Bunga, NPF, FDR dan BOPO secara simultan 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia 

tahun 2012-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian  

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menguji adanya pengaruh Inflasi terhadap Profitabilitas (ROA) 

Perbankan Syariah tahun 2012-2015. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh Suku Bunga terhadap Profitabilitas 

(ROA) Perbankan Syariah tahun 2012-2015. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah tahun 2012-2015. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh Financing Deposite Ratio (FDR) 

terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah tahun 2012-2015. 
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5. Untuk menguji adanya pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) 

Perbankan Syariah tahun 2012-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

pembaca dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Inflasi, Suku Bunga, NPF, FDR dan BOPO 

terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2012-

2015. 

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dalam manajemen keuangan 

terutama menyangkut dengan penelitian mengenai pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Bank, khususnya dalam menganalisis pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga, NPF, FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015 penelitian ini bermanfaat 

sebagai bahan masukan bagi perkembangan sektor perbankan syariah 

di masa yang akan datang.  

b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pemikiran untuk para pengambil 

keputusan atau kebijakan perekonomian agar lebih tepat untuk 
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mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perbankan syariah.  

c. Bagi Masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran pentingnya 

menabung di bank syariah, karena lebih banyak manfaat keuntungan 

yang di dapat dibanding mudharatnya dari produk-produk yang 

ditawarkan baik bagi yang ingin menginvestasikan uangnya atau 

sekedar menyimpan uangnya kepada khususnya masyarakat Indonesia 

yang mayoritas muslim/muslimah. 

d. Bagi Pihak Lain, seperti swasta/wiraswasta sebagai masukan bagi 

mereka untuk memilih sistem perbankan syariah sebagai pilihan 

alternatif. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulisan membaginya menjadi tiga 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini, sehingga penulis dapat mengemukakan suatu hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, variabel dan pengukurannya, model penelitian, uji 

pendahuluan dan uji hipotesis. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




