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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia perkembangan perbankan tidak terlepas dari zaman 

penjajahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang meperkenalkan 

dunia perbankan kepada masyarakat indonesia. Pada saat pemerintahan 

Hindia Belanda, bank di gunakan sebagai alat untuk memperlancar transaksi 

perdagangan, baik untuk negerinya sendiri maupun untuk negara lain 

(Kasmir, 2000). Sehingga sampai pada saat ini perbankan di gunakan oleh 

negara Indonesia untuk mendukung kegiatan perekonomiannya. 

Dunia perbankan berperan penting dalam pertumbuhan stabilitas 

ekonomi. Sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 

keberadaan perbankan di dalam struktur perekonomian nasional. Bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, 

definisi bank menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 1998.  

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan 

dan  segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak 

pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang ditawarkan maupun 

jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat 
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dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari 

segi menentukan harga, yaitu antara bank konvensonal berdasarkan bunga 

dan bank syariah berdasarkan bagi hasil (Kasmir, 2000). Pertumbuhan sistem 

keuangan yang berlandaskan syariah Islam saat ini berkembang dengan 

sangat pesat di Indonesia, hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya adalah 

muslim.  

Bank dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah menyatakan “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya”. Kegiatan usaha yang di jalankan perbankan syariah 

merupakan perluasan jasa perbankan untuk masyarakat yang membutuhkan 

pembayaran imbalan tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan atas dasar 

profit loss sharing yang sesuai dengan hukum Islam.  

Istilah perbankan syariah mencakup segala sesuatu terkait bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Sholahuddin, 2014). 

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan menggunakan prinsip 

syariah. Sedangkan unit usaha syariah (UUS), adalah unit kerja dari kantor 

pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan 
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di luar negeri yang melaksanakan kegitan usaha secara konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau 

unit syariah (UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).  

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan lain 

sebagainya. Selain itu, terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank 

syariah salah satunya adalah pada bank kovensioanal menyebut istilah 

menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredit, sedangkan pada bank 

syariah menyebut istilah menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk 

pembiayaan (Sholahuddin, 2014). 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan perbankan tentunya tidak luput 

dari berbagai macam permasalahan, masalah yang sering di hadapi baik 

perbankan syariah maupun konvesional salah satunya adalah masalah kinerja 

bank. Sehingga penilaian kinerja perlu dilakukan oleh pemegang saham, 

manajemen, pemerintah, maupun pihak lain yang berkaitan. Dengan tujuan 

untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh bank yang bersangkutan, 

ukuran prestasi yang dicapai dapat dilihat dari profitabilitasnya. (Mudrajad 

dan Suhardjono, 2002), menyatakan bahwa bank perlu menjaga profitabilitas 

yang tinggi, prospek usaha yang berkembang, membagikan deviden dengan 

baik, dan memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik 

agar kinerjanya dinilai bagus.  
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Kinerja bank yang sehat sangat di perlukan untuk kelancaran fungsi 

bank sebagai lembaga intermediary (perantara) yakni menyalurkan dana dari 

pihak Surplus Spending Unit (SSU) kepada pihak Defisit Spending Unit 

(DSU).  Laporan keuangan bank merupakan sumber utama penilaian kinerja 

bank. Rasio yang di hitung dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar 

penilaian kinerja bank. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh  

laba selama periode tertentu (Munawir, 2010). Penting bagi bank menjaga 

profitabilitasnya tetap stabil bahkan meningkat untuk memenuhi kewajiban 

kepada pemegang saham, meningkatkan daya tarik investor dalam 

menanamkan modal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 

menyimpan kelebihan dana yang dimiliki bank. 

Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah Return On Asset 

(ROA). ROA penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar 

(Suad Husnan, 1992).  

Aset bank merupakan indikator pertumbuhan perbankan syariah yang 

akan menentukan kontribusi industri perbankan syariah terhadap perbankan 

nasional, yang juga merupakan indikator kuantitatif yang menginformasikan 

ukuran besar atau kecilnya suatu bank (Haryono, 2003). Aset adalah sumber 
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daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 

dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih 

perusahaan (Simamora, 2000). 

Rasio NPL digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit 

yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang 

diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang 

diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak 

bank kepada debitur (Hasibuan, 2007). Semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika 

semakin rendah NPL maka laba atau profitabilitas bank (ROA) tersebut akan 

semakin meningkat. 

Rasio LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut 

mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada 

deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. LDR 

adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak 

ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan 

bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang 

terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 

2004). 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan 
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utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan 

operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Setiap 

peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba 

sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas 

(ROA) bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Aset, Non 

Performing Loan (NPL), Loan to Deposits Ratio (LDR), dan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara parsial 

terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan? 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apakah aset berpangaruh terhadap profitablitas (ROA) pada perbankan 

syariah di Indonesia? 

2. Apakah berpengaruh Non Performing Loan (NPL)  terhadap profitablitas 

(ROA) pada perbankan syariah di Indonesia? 

3. Apakah berpengaruh Loan to Deposits Ratio (LDR) terhadap 

profitablitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia? 

4. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)  

berpengaruh terhadap profitablitas (ROA) pada perbankan syariah di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji, dan 

membuktikan secara empiris : 

1. Pengaruh aset terhadap profitablitas (ROA) pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

2. Pengaruh Non Performing Loan (NPL)   terhadap profitablitas (ROA) 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

3. Pengaruh Loan to Deposits Ratio (LDR)   terhadap profitablitas (ROA) 

pada perbankan syariah di Indonesia. 
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4. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

profitablitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu manajemen 

pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pengetahuan atau referensi bagi yang ingin mendalami penelitian 

masalah ini. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini diperinci dalam garis-

garis besar meliputi: 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan teori yang meliputi pengertian Profitabilitas 

bank (ROA), Aset, Net Performing Loan (NPL), Loan to Deposits 
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Ratio (LDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional, serta 

tinjauan penelitian sebelumnya. 

Bab III Metode Penelitian  

Dalam bab ini diuraikan jenis metode penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data.   

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan, deskripsi data, 

dan analisis data serta pembahasan.  

Bab V Penutup 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

  


