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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan lainya. Dalam hal ini bank juga biasa disebut sebagai 

lembaga intermediasi pada sektor keuangan dengan kegiatan menghimpun 

dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainya. Kegiatan pokok 

perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit, sedangkan jasa 

yang diberikan bank hanya merupakan fasilitas tambahan. Dengan demikian, 

bank menjadi sebuah lembaga yang sangat penting bagi perekonomian suatu 

negara, selain itu bank juga bisa menjadi perantara bagi pembiayaan sektor riil 

baik untuk meningkatkan investasi dan usaha maupun penciptaan lapangan 

kerja. 

Menurut Undang – undang No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud riba 

adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam 

transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan 

waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang 

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang 

diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu. Dilihat dari 

definisi riba, bunga yang dibebankan bank konvensional terhadap nasabahnya 
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termasuk dalam unsur riba. Bank syariah hanya melakukan investasi yang 

halal saja. 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, 

oleh karena itu Indonesia tidak dapat terhindar dari krisis ekonomi global yang 

menimpa hampir seluruh negara di dunia yang dimulai pada semester kedua 

tahun 2008. Di sini bank syariah membuktikan performa lebih baik bahwa 

bank syariah dapat bertahan dari krisis daripada bank konvensional. Hal ini 

disebabkan karena bank syariah tidak banyak bertransaksi dengan valuta asing, 

sehingga apabila kurs valuta asing naik-turun bank syariah tidak begitu 

terpengaruh jika dibandingkan dengan bank konvensional. Pembiayaan bank 

syariah sebagian besar disalurkan pada sektor riil dan hanya sedikit yang 

disalurkan ke dalam sektor kooperasi, sehingga krisis global tidak begitu 

dirasakan oleh bank syariah (Ilham, 2015:17). 

Bank syariah menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu bank umum 

syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Dalam perbankan 

syariah juga terdapat unit usaha syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari 

kantor pusat bank umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini bank umum syariah dalam 

kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS 

dan UUS tidak. Selain itu, bank umum syariah juga menyediakan laporan 

keuangan yang lengkap, sedangkan BPRS hanya sebatas memberikan laporan 

keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi serta penjelasanya. 
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Bank umum syariah terus mengalami perkembangan baik dalam 

pertumbuhan aset maupun penambahan jumlah bank umum syariah (BUS) dari 

tahun ke tahun.  Sejak awal kelahirannya, perbankan  syariah dilandasi  

dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam  modern yaitu neorivivalis 

dan modernis. Tujuan  utama didirikannya lembaga keuangan syariah  tidak  

lain adalah sebagai  upaya  kaum  muslimin  untuk  mendasari segenap aspek  

kehidupan ekonominya yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-sunnah 

(Antonio, 2001:18). 

Perbankan  Syariah  didirikan  berdasarkan  alasan  filosofis maupun  

praktik. Secara  filosofis,  karena  dilarangnya  pengambilan  riba  dalam 

transaksi  keuangan  maupun  non  keuangan.  Secara  praktis, karena  sistem 

perbankan berbasis konvensional mengandung kelemahan. Peranan  perbankan  

syariah  secara  khusus  antara  lain  sebagai  perekat nasionalisme baru, 

artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, 

memberdayakan  ekonomi  umat,  mendorong  penurunan  spekulasi  di pasar 

keuangan, mendorong  pemerataan  pendapatan,  dan peningkatan  efisiensi 

mobilitas dana (Muhamad, 2005).  

Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam variabel yang 

diambil  dari  laporan  keuangan  bank  syariah.  Laporan  keuangan  tersebut 

menghasilkan  sejumlah  rasio  keuangan  yang  dapat  membantu  para  

pemakai laporan  keuangan  dalam  menilai  kinerja  bank  syariah.  Penilaian 

terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan bank, berupa neraca 
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memberikan informasi kepada berbagai pihak di luar bank (misalnya bank 

sentral, masyarakat umum, dan investor) mengenai gambaran posisi 

keuangannya, dan selanjutnya dapat digunakan oleh pihak eksternal untuk 

menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan rugi-laba 

memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. 

Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak 

tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip  hati-hati, 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. 

Perkembangan kondisi bank perlu ditinjau secara periodik untuk 

menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebihmencerminkan kondisi 

bank saat ini dan di waktu yang akan datang (Nadratuzzaman, 2006) 

Mengingat  begitu  pentingnya  fungsi  dan  peranan  perbankan  syariah  

di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan  kinerjanya agar  

tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas 

merupakan indikator yang paling  tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. 

Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik pula kinerja 

bank tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

bank dalam menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang 

menghasilkan laba. (Syofyan, 2002). 

Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan 

jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki 

pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas 
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dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam. 

Perbankan syariah dikatakan sebagai suatu sistem yang menyandarkan pada 

kesinambungan pertumbuhan ekonomi, di tahun 2007 dapat bertumbuh dan 

mencapai kinerja yang relatif baik seiring dengan pertumbuhan dan stabilnya 

perekonomian nasional. Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat 

tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih 

besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. 

Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki 

sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati dan 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan 

keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut. 

Menurut Sangia (2012) Salah satu gambaran perkembangan pada suatu 

bank adalah dengan melihat laporan laba ruginya, di dalam laporan laba rugi 

terdapat pendapatan dan beban dalam periode tertentu. Namun melihat laporan 

laba rugi hanya dapat mengetahui kondisi bank apakah laba atau rugi pada saat 

itu dan di masa lalu saja, tidak dapat memproyeksikan kondisi di masa 

mendatang. Untuk dapat mengetahui keadaan finansial bank pada saat ini, 

masa lalu maupun memproyeksikan kondisi bank di masa mendatang dapat 

dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio merupakan suatu cara 

yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, sedangkan rasio 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 
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jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, rasio dapat dinyatakan dalam bentuk 

relative maupun absolut. 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. 

Bank syariah memiliki sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya 

berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu 

mengapa perbankan syariah yang dipilih karena perbankan syariah 

menggunakan konsep prinsip bagi hasil (profitsharing) yang berdasarkan pada 

syariat Islam. Kinerja bank dapat memberikan kepercayaan kepada deposan 

dan investor guna menyimpan dananya. ROA penting bagi bank karena ROA 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tentang  

profitabilitas perbankan dengan memberi judul “Analisis Pengaruh CAR, 

FDR, NPF dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

dapat  dirumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia 

selama periode 2013 - 2016?  

2. Bagaimana pengaruh FDR terhadap (ROA) Bank umum syariah Indonesia 

selama periode 2013 - 2016?  
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3. Bagaimana pengaruh NPF  terhadap (ROA) Bank umum syariah Indonesia 

selama periode 2013 - 2016?  

4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap (ROA) Bank umum syariah Indonesia 

selama periode 2013 - 2016?  

 

C. Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA Bank umum syariah di 

Indonesia pada periode 2013 - 2016. 

2. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap ROA Bank umum syariah di 

Indonesia pada periode 2013 - 2016. 

3. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap ROA Bank umum syariah di 

Indonesia pada periode 2013 - 2016. 

4. Untuk menganalisis pengaruh BOPO (biaya operasional pendapatan 

operasional) terhadap (ROA) Bank umum syariah di Indonesia pada 

periode 2013 - 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini bisa diharapkan adalah: 

1. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi 

bank syariah dalam mengambil keputusan guna memaksimalkan kinerja 

keuangan bank. 
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2. Bagi Bank Indonesia 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi 

bank sentral selaku otoritas di bidang keuangan dalam menentukan 

regulasi di bidang perbankan sehingga efisien dan efektif. 

3. Bagi masyarakat 

Diharapkan dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui informasi 

tentang apa itu bank syariah, terutama profitabilitas pada bank syariah dan 

dapat di jadikan sebagai edukasi guna menambah wawasan masyarakat. 

4. Bagi Akademisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian yang 

terkait di masyarakat. 

 

E. Alat dan Model analisis  

Guna menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan CAR, FDR, 

NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas (ROA). Adapun formula analisis 

regresi linear bergandanya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                               

Keterangan : 

Y = Profitabilitas (ROA) 

X1 = Capital adequacy ratio (CAR) 

X2 = Financing to deposit ratio (FDR) 

X3 = Non performing financing (NPF) 

X4 = Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 
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a  = Konstanta  

  ,   ,   ,   , b5 = Koefisisen Regresi 

e  = Standar Kesalahan  (Disturbance) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian melainkan lewat perantara atau dokumen. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang dipergunakan adalah laporan keuangan tahunan dari 

perusahaan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan tahun 2012 sampai 

2015. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian  ini agar dapat terarah 

dan  jelas,  maka  skripsi  ini disusun dengan  sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  latar  belakang,  perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan  sistematika 

penulisan.  

BAB II    LANDASAN TEORI  

Dalam  bab  ini  menguraikan  tentang  teori-teori  dan pengertian-

pengertian yang  digunakan dalam penilitian serta digunakan 

sebagai landasan dasar dalam penelitian.  
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam  bab  ini  menjelaskan  tentang  jenis  penelitian,  data  dan 

sumber data desain penelitian dan variabel penelitian. Analisis  

data  yang  dilakukan  adalah  analisis  kuantitatif  yang  

dinyatakan dengan  angka-angka  dan  perhitungannya  

menggunakan  metode  statistik  yang dibantu dengan program 

SPSS. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji 

hipotesis. Untuk  menguji  pengaruh  variabel  profitabilitas  

terhadap  harga saham  maka  digunakan  metode  analisis  liner  

berganda.  Tujuan  analisis berganda  adalah  menggunakan  nilai-

nilai  variabel  independen  yang diketahui  untuk  meramalkan  

nilai  variabel  dependen.  

Uji yang Digunakan Dalam Penelitian  

1. Uji Normalitas Data  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

variabel dependen,  independen  atau  keduanya  mempunyai  

distribusi  normal atau tidak. 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan  tujuan untuk 

mengetahui apakah  di  dalam  model  terdapat  korelasi  

antar  variabel  bebas (independen).  Masalah  
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Multikolinearitas  ini  muncul  apabila terdapat  hubungan  

yang  sempurna  atau  pasti  di  antara  satu  atau lebih  

variabel  independen.  Cara  untuk  mengetahui  ada  atau 

tidaknya  Multikolinearitas  pada  suatu  model  regresi  

adalah dengan  melihat  nilai  Tolerance  dan  VIF  (Variance  

Inflation Factor). 

b. Uji Autokorelasi  

Uji  Autokorelasi  bertujuan  untuk menguji  apakah model  

regresi linear  berganda  terdapat  korelasi  antara  kesalahan  

pengganggu pasa periode saat  ini dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya.  

c. Uji Heterokedastisitas  

Uji  asumsi  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  

sebuah model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  

residual  antara satu  pengamatan  dengan  pengamatan  yang  

lain  yang  berbeda disebut  Heteroskedastisitas,  sedangkan 

model yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas  diuji  dengan  menggunakan  uji  

koefisien korelasi  yaitu  mengkorelasikan  antara  absolut  

residual  hasil regresi dengan variabel bebas.  

 

 

 



12 
 

 

3. Uji Statistik  

a.  Uji F (Uji Simultan) 

Uji  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengetahui  

apakah variabel-variabel independen yang digunakan dengan 

model secara bersama-sama mempunyai  pengaruh  terhadap  

variabel  dependen. Pembuktian  dilakukan  dengan cara 

membandingkan  nilai  F  kritis (Ftabel)  dengan  (Fhitung).   

b.  Uji t ( Uji Parsial) 

Uji t merupakan pengujian atas variabel independen secara 

individu untuk melihat signifikanya terhadap variabel 

dependen. Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  

secara  individu variabel  bebas  mempunyai  pengaruh  

terhadap  variabel  terikat dengan asumsi variabel bebas 

nilainya konstan. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi adalah proporsi atau prosedur total 

varian dependen yang dijelaskan oleh variable independen 

Nilai R
2 
terletak antara 0 dan 1. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam  bab  ini  berisi  tentang  gambaran  umum  hasil  analisis  

data dan pembahasan data sesuai dengan metode yang digunakan.  
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BAB V  PENUTUP  

Berisi  kesimpulan  dari  serangkaian  pembahasan  skripsi 

berdasarkan pembahasan  yang  telah di  analisis dan  terdapat 

keterbatasan penelitian serta saran. 


