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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan bank dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam 

bentuk kredit atau lainnya serta memberikan jasa bank yang lain (Kasmir,2008). 

Dari definisi tersebut, dapat diintisarikan bahwa bank memiliki tiga aktivitas 

utama yaitu melakukan penghimpunan dana, melakukan penyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya seperti pendanaan dan jasa-jasa lain yang memiliki 

adil dalam kelancaran mekanisme system pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian.  

Menurut UU No.19 Tahun 1998, bank adalah usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam atau bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peranan penting dalam 

kegiatan sector perekonomian suatu Negara yaitu menghimpun dana dan 

masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit,menyediakan tempat 

untuk meyimpan barang dan surat berharga, menerima pembayaran dari tagihan 

atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan dan antar pihak ketiga. 

Bank juga menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah. Semua peran bank tersebut tidak akan dapat berjalan 

dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, karena kepercayaan 

tersebut merupakan faktor penting keberlangsungan usaha bank.  

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Kehadiran Bank Muammalat sebagai bank umum dnegan prinsip 

syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 memberikan warna tersendiri 

terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Bank syariah yang menganut 

prinsip hukum Islam melarang transaksi yang mengandung riba, penipuan, 
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perjudian, gharar, monopoli, suap, dam segala jenis aktivitas bisnis yang 

diharamkan Allah.  

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 fungsi dari bank syariah adalah fungsi 

social dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana dihimpun dari pemilik dana, 

serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, 

prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.  

Kemajuan perekonomian suatu Negara dapat diukur dari kemajuan bank di 

Negara tersebut. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian di 

Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan bank 

syariah saat ini, tentu menjadi kebanggan tersendiri bagi umat Islam. Selain dalam 

rangka melaksanakan ajaran agama, bank syariah juga sebagai alternatif penyiaran 

Islam secara kontemporer. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri 

sudah merambat luas ke berbagai wilayah, hal tersebut dibuktikan pada data 

empiris menurut Otoritas Jasa Keuangan 2017 sebagai berikut:  

Table 1.1 

Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

Kelompokm Bank 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah 12 12 13 

Unit Usaha Syariah 22 22 21 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah 163 163 166 

Jumlah Kantor BUS & UUS 2.483 2.301 2.201 

Jumlah Kantor BPRS 439 446 453 

Total  3.119 2.944 2.854 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017  

Terhitung hingga akhir tahun 2016, jumlah bank umum syariah sebanyak 

13 bank dengan kantor sebanyak 2.201 lebih menurun dari tahun sebelumnya. 

Bank Umum Syariah (BUS) yang bergerak di dalam sektor perbankan syariah 

Indonesia di dalam table diatas adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI 

Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BRI 
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Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Maybank Syariah 

Indonesia, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank BTPN 

Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan untuk 

jumlah bank masing-masing menjadi 21. Jumlah tersebut bertolak belakang 

dengan jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang kian meningkat 

hingga mencapai 166 unit bank dan 453 unit kantor. 

Bank syariah mampu menunjukan tingkat kinerja yang cukup baik 

dibeberapa tahun terakhir. Terlihat adanya peningkatan yang selalu terjadi pada 

dana yang dihimpun dari masyarakat mulai mempercayakan perbankan syariah 

sebagai lembaga keuangan melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-

prinsip dasar dalam ekonomi islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan 

komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi 

juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan (Indriastuti 

dan Ifada,2015).  

Dengan perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima 

dalam berkegiatan dalam melayani nasabahnya sehingga dapat dengan baik dan 

juga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Dalam menjalankan operasinya, 

system pengendalian bank menjadi hal penting untuk memperoleh laba yang 

maksimal sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tidak semua bank yang 

beroperasi di Indonesia dapat dikategorikan, baik atau sehat. Sehat atau tidaknya 

bank dari sisi rasio keuangan yang dapat dilihat pada laporan keuangan.  

Kesehatan atau kondisi keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, para 

investor bagi bank yang telah melakukan Go-Publik serta Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan bank sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011.  

Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka 

fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut, dan alokasi serta penyediaan 

dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan membiayai sektor-sektor yang 

produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak 

sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh 
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system perbankan tidak lancer dan efisien. Selain itu, system perbankan yang 

tidak sehat juga akan menghambat efektivitas kebijakan moneter (Bank 

Indonesia,2003).  

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian terhadap 

faktor-faktor antara lain Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan 

Liquidity Sensitivity to Market Risk yang dapat dilihat dari laporan keuangan bank 

yang diterbitkan dengan menggunakan rasio keuangan yang sesuai. Manfaat 

penilaian kesehatan bank, dapat digunakan salah  satunya sarana dalam 

menetapkan strategi usaha bank dan juga bisa digunakan pihak Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK)  sebagai acuan untuk pengawasan pada bank yang bersangkutan. 

Penilaian tingkat kesehatan bank diterapkan dengan peringkat atas setiap 

faktor financial dan manajemen. Peringkat faktor financial ditetapkan mulai dari 

peringkat satu hingga lima yang mengindikasikan bahwa kondisi keuangan Bank 

Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tergolong sangat baik, baik, cukup baik, 

kurang baik, atau buruk dalam mendukung perkembangan usaha dan 

mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian. Peringkat akhir hasil penilaian 

tingkat kesehatan bank disebut dengan peringkat komposit. Perangkat komposit 

ditetapkan mulai dari peringkat komposit 1 hingga peringkat komposit 5 dimana 

setiap peringkat  komposit mencerminkan tingkat kesehatan bank secara berturut-

turut, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat sensitive.   

Bank memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila bank dapat menjaga kinerja dengan 

baik, maka dapat meningkatkan nilai saham di pasar sekunder dan meningkatkan 

jumlah dana dari pihak ketiga. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana dari pihak 

ketiga merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada 

bank yang bersangkutan sehingga dapat menunjang kenaikan perolehan laba bank. 

Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memenuhi tujuan lain seperti 

pertumbuhan yang terus menerus dan tanggungjawab sosial.  
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Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat manajemen bank 

harus bisa dipercaya dan mempertanggungjawabkan sumber yang sudah 

dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban manajemen dapat dilakukan 

melalu penyajian informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern dan ekstern. Laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan melalui laporan arus kas atau laporan arus dana (Munawir,2002). 

Laporan keuangan ini memiliki peranan bagi perusahaan untuk dapat menilai 

kinerja dalam suatu perusahaan.  

Menurut Indra Bastian (2006) kinerja merupakan suatu gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang terutang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi termasuk lembaga 

keuangan bank. Bagi lembaga keuangan bank, kinerja keuangan menunjukan 

bagaimana pengelola dalam menjalankan organisasinya dan mengakomodasi 

kepentingan bank, pemegang saham, nasanah, otoritas moneter, maupun 

masyarakat umum yang aktivitasnya berhubungan dengan perbankan. Dengan 

menggunakan rasio keuangan perusahaan dapat menilai bagaimana kondisi 

keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan kebijakan. 

Disamping itu, rasio keuangan juga digunakan untuk memprediksi laba waktu 

mendatang.  

Dengan melakukan manajemen resiko dan penilaian tingkat kesehatannya 

diharapkan kinerja bank semakin baik untuk kedepannya, terutama pada sisi 

kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank merupakan salah satu aspek penting 

dalam penilaian bank termasuk baik atau tidak dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Salah satu komponen yang dapat digunakan untuk melihat baik 

atau tidaknya kinerja keuangan adalah laba. Laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Hamidu,2013). Laba 

yang diharapkan oleh bank tentunya terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut 
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Mahaputra (2012), pertumbuhan laba adalah peningkatan laba yang diperoleh 

perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba 

menunjukan adanya kinerja yang maksimal dari bank untuk menghasilkan laba 

dari kegiatan operasional bank tersebut. 

Faktor perolehan laba merupakan hal yang penting dari suatu laporan 

keuangan perubahan khususnya perusahaann perbankan. Laba merupakan hasil 

kerja yang diperoleh dari pihak bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya 

dan merupakan indikator penting dari laporan keuangan. Kegunaan laba dapat 

dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi dan rencana bank 

kedepannya. Perubahan laba yang terus meningkatkan atau semakin tumbuh dapat 

berdampak pada aktivitas operasional bank karena mampu memperkuat modal 

bank.  

Laba yang terus meningkat dapat menggambarkan bahwa perusahaan 

perbankan seacara periodik mengalami peningkatan efisiensi dan efektivitas 

dalam kegiatan operasional. Bagi para investor yang melihat adanya peningkatan 

pertumbuhan laba yang ada pada suatu perusahaan akan mempengaruhi keputusan 

investasi mereka, karena investor mengharapkan laba perusahaan perbankan pada 

periode berikutnya lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan melihat laba dari 

suatu perusahaan perbankan mengalami pertumbuhan secara positif, akan 

memancing investor lain untuk berinvestasi. Investor akan mempertimbangkan 

hasil yang akan diperoleh dari dana yang telah diinvestasikanya. Dengan semakin 

banyaknya para investor, perusahaan perbankan akan memiliki tambahan modal 

yang dapat dialokasikan untuk melakukan perluasan usaha dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan laba.  

Nungky Ratna Setyaningsih (2014) meneliti tentang pengaruh tingkat 

kesehatan bank terhadap perubahan laba. Pada penelitian ini alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank adalah rasio CAMEL yang 

terdiri dari CAR, NPL, NPM, BOPO, dan LDR. Hasil dari penelitian Nungky 

menunjukkan bahwa secara persial variable CAR dan NPL tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba, sedangkan variabel NPM, BOPO, dan LDR 

berpengaruh. Namun dari hasil pengujian hipotesis melalui Uji F menunjukkan 
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bahwa variabel CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan laba Bank Syariah di Indonesia tahun 2010-2012.  

Penelitian empiris telah dilakukan oleh Erros Daniariga (2012) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh rasio CAMEL dengan pertumbuhan laba 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 

dalam penelitian tersebut CAR untuk menghitung faktor permodalan. ROA untuk 

menghitung faktor kualitas asset, NPM untuk menghitung faktor rentabilitas, dan 

LDR untuk menghitung faktor likuiditas. Alat ukur yang digunakan untuk 

menghetahui pertumbuhan laba adalah mengurangi laba periode sekarang dengan 

laba periode sebelumnya dan dibagi dengan periode sebelumnya. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah variabel CAR. ROA, dan NPM secara persial  

berdasarkan uji t tidak memunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan perbankan, sedangkan variabel BOPO  dan LDR secara persial 

mempunyai pengaruh kinerja keuangan perbankan. Berdasarkan pengujian 

menggunakan uji F menunjukkan bahwa seacra simultan variabel independen 

bersama-sama dan signifiikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

keuanganbank.  

Rodiyah dan Wibowo (2014) Pengaruh rasio indicator tingkat kesehatan 

bank terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan  perbankan yang terdaftar Di 

BEI periode tahun 2009-2013. Menguji penelitiannya dengan variabel Capital 

Eduquacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non Perfoming Loan (NPL), 

Net Profit Margin (NPM), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Dari hasil pengujiannya disimpulkan CAR 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba sedangkan variabel NIM, 

NPL, NPM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba.  

Safariah (2015) Pengaruh Risk Profile, Earning, Capital terhadap 

pertumbuhan laba perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-2013. 

Variabel yang digunakan yaitu Non Perfoming Loan (NPL), Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Return On Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Hasilnya yaitu variabel 
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NPL, ROA, dan BOPO berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan LDR 

dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.  

Mengingat pentingnya pertumbuhan laba pada bank, maka berdasarkan 

latar belakang diatas peneliti tertarik untuk penelitian mengenai Analisis 

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada 

Perusahaan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada sektor perbankan syariah selama 

periode tertentu. Batasan dalam penelitian ini penulis melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank berdasarkan faktor permodalan, kualitas asset, rentabilitas dan 

likuiditas.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka variabel yang diteliti 

dibagi menjadi dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penilitian ini adalah pertumbuhan laba pada sektor perbankan, dan yang 

menjadi variabel bebas dalam penelitian  adalah Capital Eduquacy Ratio, Return 

On Asset dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional. Objek yang akan 

diteliti pada penilitian ini adalah perusahan perbankan umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Capital Eduquacy Ratio terhadap Pertumbuhan 

Laba? 

2. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

terhadap Pertumbuhan Laba? 

3. Apakah terdapat pengaruh Return On Asset terhadap Pertumbuhan Laba? 

C. Tujuan Penelitian  

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat 

kesehatan bank (CAR, ROA, dan BOPO) berpengaruh terhadapa pertumbuhan 

laba perusahaan perbankan di masa mendatang.  

D. Manfaat Penelitian  
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Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya 

adalah: 

1. Bagi manajemen perusahaan perbankan, dapat digunakan sebagai referensi 

dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan laba. 

2. Bagi para pemakai laporan keuangan (para pemegang saham atau investor) 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya untuk 

menginvestasikan uangnya pada bank tersebut atau untuk menolak 

berinvestasi pada bank tersebut.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumber referensi dalam mengembangkan 

penelitian sejenis yang yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank terhadap 

pertumbuhan laba masa mendatang.  

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam 

laporan keuangan yang diterapkan perusahaanp perbankan yaitu mengenai 

pengaruh tingkat kesehatan bank terhadapat pertumbugan laba di masa 

mendatang dan  dapat menambah wawasan ilmu mengenai pertumbuhan laba 

pada perusahaan perbankan umum yang ada di Bursa Efek Indonesia  

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika pembahasan penulisan ini memberikan gambaran secara keseluruhan 

uraian yang akan dibahas. Secara garis besar, terdiri dari lima bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN : 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini untuk membantu dalam memecahkan masalah penelitian, yaitu 

definisi Capital Eduquacy Ratio, Return On Asset, dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional. Selain itu akan dijelaskan tentang hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen, rumusan hipotesis penelitian dan 

model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN : 
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Pada bab ini akan dibahas tentang definisi operasional, metode penelitian, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN : 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN : 

Merupakan kesimpulan serta saran-saran didasarkan pada hasil penelitian yang 

telah dilakukan.  

  


