
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kestabilan Perbankan merupakan pokok penting bagi keadaan ekonomi 

suatu negara. Pada saat terjadinya kriris ekonomi tahun 1997 dan krisis 

ekonomi global tahun 2008 yang memberikan dampak negatif pada kestabilan 

sistem keuangan hal ini menegaskan kestabilan perbankan mempengaruhi 

keadaan ekonomi. Dimas Bagus .W.K (2018). 

Berdasarkan PAKTO (Paket Kebijakan Oktober) 1998 mengenai UU 

Perbankan No. 7 tahun 1992 lalu UU No. 10 tahun 1998 sebagaimana telah 

diubah melalui UU No. 21 tahun 2008 menjadi dasar hukum bagi 

perkembangan perbankan syariah serta memberikan sumbangan penting, 

inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan syariah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. UU Bank Indonesia No. 21 tahun 2008 

pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa “ Bank adalah suatu badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf  hidup masyarakat.” Indonesia menerapkan dua 

jenis sistem Perbankan, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah 

Bank  Indonesia (2016). 
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Bank Umum Syariah merupakan bagian dari sistem Perbankan Syariah. 

Dalam UU Bank Indonesia No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menjelaskan 

mengenai “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

mengenai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahannya.” Sedangkan  prinsip Bank Umum Syariah dikemukakan 

pada UU Bank Indonesia No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2, bahwa “ Prinsip 

Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikemukakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah.” Pada Tabel 1.1 menjelaskan mengenai  

jaringan kantor pusat operasional Bank Umum  Syariah  tahun 2008-2017. 

Tabel 1.1 

Jaringan kantor Bank Umum Syariah  

tahun 2008-2017 

Nama Bank 
Kantor Pusat 

Operasional 

Bank Aceh Syariah 26 

Bank Muamalat Indoensia 83 

Bank Victoria Syariah 9 

Bank BRI Syariah  52 

BanK Syariah Mandiri 130 

Bank Mega Syariah 29 

Bank Panin Dubai Syariah 17 

Bank Syariah Bukopin  12 

Bank BCA Syariah 12 

Bank Maybank Syariah 1 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah 

24 

Bank Jabar Banten Syariah 9 

Bank BNI Syariah  68 

Total KPO 472 

Sumber: OJK, data diolah 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui kerangka 

dual banking system  atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur 
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perbankan indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan 

syariah dan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana 

masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan 

bagi sektor-sektor perekonomian  nasional. 

Dewasa ini, Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi secara 

profit oriented, maka dalam kegiatan operasionalnya tetap mencari 

keuntungan atau laba. Penilaian tehadap kinerja suatu bank dapat dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank tersebut, 

khususnya perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan keuangan pada 

masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba biasa disebut dengan 

profitabilitas, di mana Bank Umum Syariah harus menunjukan 

kemampuannya dalam menghasilkan laba didapatkan melalui penyimpanan 

maupun pembiayaan dana dari nasabah.  

Setiap muslim diperbolehkan dalam mencari keuntungan sebab 

keuntungan adalah pendapatan yang berguna untuk kelangsungan hidup, asal 

tidak memberikan mudharat atau merugikan bagi apapun dan siapapun. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 198 : 

 

 

 

 

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah (dengan 
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menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan 

sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar teramasuk orang yang sesat.” 

(Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya Revisi tahun 

2018) 

Dalam dunia perbankan pendapatan dapat diperoleh dari pembiayaan yang 

disalurkan. Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, maka nasabah 

wajib mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan antara pihak 

nasabah dan pihak Bank. Semakin besar pembiayaan disalurkan semakin besar 

pula pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan supaya tidak terjadi 

pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan teori keynes  yang menjelaskan mengenai penentuan 

tabungan masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan bukan 

hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hanya saja pembagian keuntungan 

dalam Bank Umum Syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi 

hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat 

maka mereka akan rajin untuk menabung dan ini membantu bank untuk 

mendapatkan dana dari penghimpuan tabungan masyarakat. Jika bank memiliki 

dana otomatis bank perlu mengelola dana tabungan masyarakat dengan cara 

menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 

atau yang lainnya.  

Oleh karena itu, bank mendapatkan keuntungan dari penyaluran 

pembiayaan tersebut, dalam menghitung kemampuan Bank Umum Syariah 

menghasilkan keuntungan atau rasio Profitabilitas yang diperoleh Perbankan 

dapat menggunakan Return on Asset (ROA) yang merupakan ukuran 
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profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lain karena rasio ini dapat 

mengatur efisiensi operasional pada Bank. Hal ini selaras dengan peraturan BI 

No. 2/10/PB/2004 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum 

dalam pasal 4 ayat 4, yaitu “ Penilaian profitabilitas yang paling baik adalah 

Return on Asset (ROA) karena Bank diharuskan menggunakan rasio ini. 

Dalam setiap penelitian penyusunan perkembangan data-data statistik yang 

memuat informasi tentang kondisi riil profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan Return on Asset (ROA)  

dari Bank Umum Syariah, perkembangan yang semakin meningkat atau 

menurun saat triwulan pada setiap tahun yang berbeda. Definisi ini 

menjelaskan sasaran yang akan di teliti adalah laba perusahaan dan 

menggunakan Return on Asset (ROA)  Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 

2008 – 2017. Berikut adalah Tabel Return on Asset (ROA)  Bank Umum 

Syariah tahun 2008 -2017.  

Tabel 1.2 

Perkembangan ROA Bank Umum Syariah  

di Indonesia tahun 2008 – 2017 

Tahun TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

2008 1.83 1.81 1.84 1.57 

2009 2.44 2.16 1.38 1.48 

2010 2.1 1.66 1.77 1.67 

2011 1.97 1.84 1.8 1.79 

2012 1.83 2.05 2.07 2.14 

2013 1.39 2.1 2.04 2 

2014 1.16 1.12 0.97 0.8 

2015 1.69 0.5 0.49 0.49 

2016 0.88 0.73 0.59 0.63 

2017 1.12 1.1 1 0.63 

   Sumber : OJK, data diolah 

Pada tabel 1.2, dapat dilihat bahwa ROA mengalami perkembangan 

yang fluktuatif. Pada tahun 2008 – 2017 triwulan I jumlah ROA tertinggi 
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pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,39 % dikategorikan ROA pada tahun ini 

sangat sehat dikarenakan. Sedangkan ROA terendah tahun 2008 – 2017 

triwulan I terjadi tahun 2015 sebesar 0, 69 % masuk kedalam kategori 

cukup sehat. Lalu, triwulan II jumlah ROA tertinggi pada tahun 2009 yaitu 

sebesar 2, 16 %  dikategorikan ROA pada tahun ini sangat sehat. 

Sedangkan ROA terendah triwulan II terjadi tahun 2015 sebesar 0,5 % 

dikategorokan cukup sehat. Kemudian, triwulan III jumlah ROA tertinggi 

pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,04 %  dikategorikan ROA pada tahun ini 

sangat sehat. Sedangkan ROA terendah triwulan III terjadi tahun 2015 

sebesar 0,49 % dikategorikan kurang sehat.Setelah itu, triwulan IV jumlah 

ROA tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,00 %  dikategorikan ROA 

pada tahun ini sangat sehat. Sedangkan ROA terendah triwulan IV terjadi 

tahun 2015 sebesar 0,49 % dikategorikan kurang sehat.  

Net Performing Financing (NPF) atau sering disebut dengan 

pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai rasio untuk mengetahui 

pembiayaan beramsalah yang ditanggung oleh bank berdasarkan dari total 

pembiayaan yang disalurkan, tujuannya untuk mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang di hadapi oleh Bank. Semakin tinggi rasio 

ini, mengindikasikan kualitas pembiayaan Bank semakin buruk.(Bank 

Indonesia, 2007). Berikut ini disajikan dalam bentuk Tabel perkembangan 

NPF Bank Umum Syariah  tahun 2008 – 2017. 
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Tabel 1.3 

Perkembangan NPF ((Net Performing Financing) 

Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008 – 2017 

Tahun TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

2008 4.17 4.23 4.12 3.95 

2009 5.14 4.39 5.72 4.01 

2010 4.53 3.89 3.95 3.02 

2011 3.6 3.76 3.5 2.52 

2012 2.76 2.88 2.74 2.22 

2013 2.75 2.64 2.8 2.62 

2014 3.22 3.9 4.57 4.33 

2015 5.49 5.09 5.14 4.74 

2016 5.35 5.68 4.57 4.42 

2017 4.51 4.47 4.41 4.67 

  Sumber : OJK, data diolah 

Pada Tabel 1. 3, dapat dilihat bahwa rata – rata NPF triwulan II tahun 

2016 relaif sangat tinggi yaitu 5,68 %, sedangkan NPF terendah pada 

tahun 2008 – 2017 terjadi pada triwulan IV tahun 2012 relatif rendah yaitu 

2,22% . lebih rincinnya yaitu Triwulan I tertinggi pada tahun 2015 yaitu 

5,49% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 2,75%.Triwulan II tertinggi 

pada tahun 2016 yaitu 5,68% dan terendah pada tahun 2013 sebesar 

2,64%.Triwulan III tertinggi pada tahun 2009 yaitu 5,72% dan terendah 

pada tahun 2012 sebesar 2,74%.Triwulan IV tertinggi pada tahun 2015 

yaitu 4.84 % dan terendah pada tahun 2012 sebesar 2,22%. 

Rasio NPF Bank Umum Syariah didapatkan melalui akad-akad yang 

dilakukan dalam pembiayaan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang 

diterbitkan oleh OJK tentang pembiayaan oleh bank umum syariah dapat 

dilihat pada Tabel  1.4. 
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Tabel 1.4 

Komposisi pembiayaan yang diberikan  

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  

Jutaan Rupiah 

TAHUN AKAD JUTA RUPIAH 

2014 Mudharabah 15.061 

 

Musyarakah 49.478 

 

Murabahah 117.38 

 

Salam 0 

 

Istishna 633 

 

Ijarah 11.621 

 

Qardh 5.965 

2015 Mudharabah 15.698 

 

Musyarakah 60.816 

 

Murabahah 122.118 

 

Salam 0 

 

Istishna 770 

 

Ijarah 10.635 

 

Qardh 3.951 

2016 Mudharabah 15.591 

 

Musyarakah 69.349 

 

Murabahah 136.859 

 

Salam 0 

 
Istishna 855 

 
Ijarah 9.338 

 
Qardh 4.063 

  Sumber : OJK, data diolah 

 

Menurut Nur Anisah Muslimah (2016) dalam mengeluarkan 

pembiayaan rata-rata perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad 

murabahah. Memang ada pula yang menggunakan pola akad lainnya 

seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah tetapi hanya sedikit. 

Dalam konteks, perekonomian makro, meluasnya penggunaan 

berbagai produk dan instrumen keuangan syariah disamping akan 

mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga mengurangi 

transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif sehingga mendukung stabilitas 
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keuangan secara keseluruhan, yang pada waktunya akan memberikan 

konstribusi yang signifiakn terhadap pencapaian kestabilan harga jangka 

menengah sampai dengan jangka panjang. Bank Indonesia (2018) Berikut 

ini adalah variabel makro yang akan di uji pengaruhnya terhadap Return 

On Asset (ROA) Bank Umum Syariah, yaitu : 

1. Suku bunga BI merupakan suku bunga kebijakan Bank Indoensia yang 

menjadi acuan suku bunga di pasar uang. ( Laporan BI, 2018) 

Perubahansukubunga BI di ikut ioleh perubahan suku bunga deposito dan 

suku bunga pembiayaan dengan pergerakan yang searah ( positif). Fungsi 

intermediasi perbankan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro 

diantaranya, tingkat bunga, inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Tingkat suku 

bunga merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

profitabilitas suatu bank. Berikut adalah Tabel perkembangan tingkat suku 

bunga di Indonesia tahun 2008 – 2017. 

Tabel 1.5 

Perkembangan tingkat suku bunga di Indonesia  

tahun 2008- 2017 

Tahun TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

2008 8 8.5 9.25 8.25 

2009 7.25 6.58 6.5 6.5 

2010 6.5 6.5 6.5 6.5 

2011 6.75 6.75 6.75 6 

2012 5.75 5.75 5.75 5.75 

2013 5.75 6 7.25 7.5 

2014 7.5 7.5 7.5 7.75 

2015 7.5 7.5 7.5 7.5 

2016 7 6.5 5 4.65 

2017 4.65 4.65 4.65 4.65 

 Sumber : Laporan Bank Indonesia, data diolah 
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Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 – 2017 tingkat 

suku bunga tahun 2008 triwulan I – IV yang paling tinggi, dengan 

rinciannya yaitu triwulan I tahun paling tertinggi Tingkat suku bunganya, 

pada tahun 2008 yaitu 8 %. Setelah itu, pada tahun 2008 triwulan II  yaitu 

8,5 %. Lalu, pada tahun 2008 triwulan III yaitu 9,25 % Sedangkan dari 

triwulan I – IV tahun 2008 – 2017 yang terendah ialah pada tahun 2017 

triwulan III dan IV sebesar 4,25 %. Selisinya dengan yang tertinggi ialah 

5,00 %.   

1. Produk Domestik Bruto adalah Jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi dalam suatu negara. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi 

didalam negeri tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan 

jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan namun oleh 

penduduk di negara lain yang bertempat tinggal di negara 

tersebut.sukirno sadono (2003)  Pada Tabel 1.6 dapat dilihat mengenai 

perkembangan PDB di Indonesia tahun 2008-2017. 

Tabel 1.6 

Perkembangan PDB di Indonesia tahun 2008 – 2019 

Tahun TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

2008 2,429,960.12 2,209,832.20 2,031,875.49 2,090,080.87 

2009 2,050,780.54 1,952,598.64 1,849,757.80 1,858,545.50 

2010 1,642,356.30 1,709,132.00 1,775,109.90 1,737,534.80 

2011 1,748,731.20 1,816,268.20 1,881,849.70 1,840,786.20 

2012 1,855,580.20 1,929,018.70 1,993,632.30 1,948,852.20 

2013 1,958,395.50 2,036,816.60 2,103,598.10 2,057,687.60 

2014 2,058,584.80 2,137,385.60 2,207,343.60 2,161,552.50 

2015 2,158,040.00 2,238,704.40 2,312,843.50 2,272,929.20 

2016 2,264,680.00 2,355,422.10 2,429,286.20 2,385,244.00 

2017 2,378,176.30 2,473,425.00 2,552,216.50 2,508,931.50 

 Sumber : BPS, data diolah 
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Pada Tabel 1.6 menjelaskan mengenai perkembangan PDB harga 

konstan  dengan tahun dasar 2010 tahun 2008 – 2017 PDB mengalami 

peningkatan setiap tahun, di lihat pada triwulan I dan triwulan IV tahun 

2017 PDB tertinggi sebesar 2508931,5 Milyar rupiah. Terendah pada 

triwulan I dan triwulan IV tahun 2008 sebesar 1290540,6 Milyar rupiah. 

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai besaran 

profitabilitas yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah terutama pada 

tahun 2008 – 2017 dan mengetahui hubungan Jangka Pendek dan Jangka 

Panjang dari variabel-variabel penulisan terutama  terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah. 

Melalui kajian empiris dan alasan-alasan penting secara konseptual, 

dijadikan penulis untuk mengkaji masalah “Analisis Pengaruh Variabel 

Makro dan  Net Performing Financing (NPF)Terhadap Return On 

Asset (ROA)  Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2017.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengetahui pengaruh variabel makro dan Net Performing 

Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA)  Bank Umum Syariah , 

maka perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penulisan ini 

adalah : 

a. Bagaimana pengaruh variabel makro terhadap Return On Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah 2008 – 2017 ? 

b. Bagaimana pengatuh Net Performing Financing (NPF) terhadap 

ROABank Umum Syariah 2008 – 2017 ? 
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c. Bagaimana hubungan Jangka Pendek dan Jangka Panjang melalui 

kointegritas di antara variabel-variabel penulisan ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan adanya penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel makro terhadap Return On Asset 

(ROA) Bank Umum Syariah 2008 – 2017. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Net Performing Financing (NPF) terhadap 

Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 2008 – 2017. 

c. Untuk mengetahui hubungan Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

melalui kointegrasi di antara variabel-variabel penulisan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya 

tentang pengaruh variabel makro dan Net Performing Financing (NPF) 

terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah 2008 – 2017? 

b. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penulisan yang telah ada 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulisan yang 

akan datang. 

c. Sebagai bahan masukkan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh Variabel makro dan Net 
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Performing Financing (NPF) pada Return On Asset (ROA) Bank Umum 

Syariah. 

 

1.5 Metode Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk model analisis dalam penelitian ini 

mengggunakan analisis regresi linier dinamik. Alat pengolah data yang 

digunakan dalam penelitian ni adalah perangkat lunak komputer eviews8 

dengan model analisis Two Stage ECM Eagle Granger . Hubungan tersebut 

memiliki hubungan secara fungsional dengan formula sebagai berikut :  

Model persamaan Jangka Panjang : 

                               

Di mana : 

ROA  : Return On Asset 

βο  : Konstanta 

NPF  : Net Performing Financing 

PDB  : Produk Domestik Bruto 

R  : Tingkat suku bunga  

β1,β2,β3 : Parameter 

Ut  : Error correction term 

 

Model Persamaan Jangka Pendek 
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Di mana : 

ECT : Resid01(-1) 

ᵧ1 : α1; ᵧ2 = α2; ᵧ3= α3, koefisien jangka pendek 

y0 : λβo 

y4 : λ; Koefisien penyesuaian 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan utnuk mempermudah pemahaman dan 

penelahaan penulisan. Dalam laporan penulisan ini, sistematika penulisan 

terdiri atas lima bab, masing-masing di uraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai teori – teori yang di gunakan 

sebagai literatur dan landasan berfikir yang sesuai dengan 

pembahasan dalam penulisan yang dapat membantu 

penyusunan skripsi. Dalam bab ini menjealskan pula 

kerangka pemikiran terhadap permasalah yang di teliti oleh 

penulis. 

BAB III : METODE PENULISAN  

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data, jenis dan 

sumber data, variabel penulisan dan definisi operasional 
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variabel, metode analisis serta estimasi model yang 

digunakan dalam penulisan. 

BAB IV : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum penulisan, 

analisis data yang digunakan dan pembahasan dari hasil 

penulisan serta mengetahui dan menjelaskan pengaruh 

variabel makro dan Net Performing Financing (NPF) 

terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara singkat 

kesimpulan dan saran yang dapat di ambil dari penulisan 

yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


