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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor perbankan merupakan salah satu penopang perekonomian 

suatu negara, karena sektor ini memiliki fungsi intermediasi atau sebagai 

perantara antara pemilik modal (find supplier) dengan pengguna dana (find 

user). Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan 

dan pemerataan taraf hidup masyarakat dan sebagai penunjang roda 

perekonomian mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, 

penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transaksi kebijakan 

moneter. Dengan besarnya peranan perbankan di Indonesia, maka dalam 

pengambilan keputusan perlu dilakukan evaluasi kinerja yang memadai 

(Bank Indonesia, 2013). Selain mengingat akan peran Perbankan 

Indonesia yang penting kita juga harus melihat tingkat persaingan yang 

semakin ketat antar Bank Umum di Indonesia. Sektor perbankan Indonesia 

bersaing secara ketat dalam peningkatan mutu dan kinerjanya agar dapat 

menarik minat investor. Mutu dan kinerja yang baik akan menjadi daya 

tarik bagi investor untuk mengivestasikan dananya. 

Di Indonesia perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang 

aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran 

dananya, memberikan dan dikenakan imbalan berupa bunga. Bank syariah 

adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun 

dalam rangka penyaluran dananya memberikan imbalan mengacu pada 
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hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun 

tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bank, 

maupun yang dibayarkan nasabah tergantung akad dan perjanjian antara 

naabah dan pihak bank (Mawadah, Nur, 2015). 

Bukan hanya menabung atau menginvestasikan dananya di bank 

konvensional, masyarakat Indonesia kini  juga sudah banyak yang 

mempercayakan dananya pada bank syariah. Bank syariah di Indonesia 

beroperasi sesuai dengan syariah Islam, dimana bank syariah dalam 

melakukan kegiatanya sesuai atau mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

dalam Islam. Seluruh penentuan harga, besar kecilnya porsi bagi hasil 

akan dilakukan sesuai akad yang telah disetujui oleh nasabah dan pihak 

bank. Dalam bank syariah juga tidak ada pengenaan biaya bunga karena 

hal itu diharamkan dalam Al-Qur’an dan hadits. Bagi bank syariah bunga 

bank adalah riba dimana hal tersebut sangat dilarang dalam syariah Islam. 

Bank Indonesia sebagai lembaga penjaga stabilitas perekonomian 

negara, mengambil beberapa langkah kebijakan moneter seperti 

menaikkan atau menurunkan nilai SBI. Meningkatnya suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berdampak pada peningkatan bunga 

deposito yang pada akhirnya mengakibatkan tingginya tingkat bunga 

kredit, sehingga investasi dalam perekonomian menjadi menurun. 

Investasi domestik yang menurun mengakibatkan meningkatnya 

ketergantungan usaha domestik pada investor luar negeri yang berarti 

bahwa terjadi peningkatan aliran arus dollar AS ke dalam negeri. 

Merosotnya kurs rupiah terhadap dollar AS akan memicu terjadinya 
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inflasi. Meningkatnya inflasi adalah signal negatif bagi para investor, 

inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu 

perusahaan sehingga akan menurunkan pembagian deviden. Suku bunga 

dan inflasi yang tinggi mempunyai hubungan yang negatif bagi 

perekonomian negara (Wibowo dan Muhammad, 2013). 

Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik 

pemilik, manajemen bank, masyarakat, dan Bank Indonesia sebagai 

otoritas pengawas bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas 

suatu laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank 

dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja 

bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko dalam Marliana dan Anan 

(2015). 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas kondisi laporan 

keuangan bank dalam periode tertentu yang sesuai dengan standar Bank 

Indonesia. Dalam Surat Edaran BI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 25 Oktober 

2011 dinyatakan bahwa bank wajib melakukan perbaikan pada tingkat 

kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen 

resiko dalam kegiatanya termasuk melakukan penilaian sendiri secara 

berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah 

perbaikan yang paling efektif. 

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka 

perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip 
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syariah tetap sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang 

paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Dalam menilai 

profitabilitas ada dua rasio yang dapat digunakan yaitu Return on Equity 

(ROE) dan Return on Assets (ROA) . Dalam penelitian ini untuk 

mengukur tingkat profitabilitas yang akan digunakan adalah rasio Return 

on Assets (ROA). Tingkat Return on Assets (ROA) digunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan 

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank 

yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana 

simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya 2009, h.118). 

Dipilihnya industri perbankan karena sangat diperlukan bagi kelancaran 

kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada 

perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah 

masih jarang dilakukan (Wibowo dan Muhammad, 2013). 

Dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank ada banyak metode 

yang dapat digunakan. Salah satu analisis yang dapat digunakan adalah 

analisis CAMELS. Analisis ini meliputi aspek Capital, Assets, 

Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivy (Kasmir, 2011:273). 

Dalam penilitian ini yang akan digunakan adalah aspek Capital yang 

meliputi Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek Earning meliputi BOPO 

dan Net Interest Margin (NIM), dan yang terakhir adalah aspek Liquidity 

meliputi Loan to Deposite Ratio (LDR). 
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Capital Adequacy Ratio dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas 

bank syariah. Capital Adequacy Ratio  merupakan rasio yang berhubungan 

dengan kemampuan permodalan suatu bank dalam menanggung atau 

menampung resiko-resiko dari seluruh aktiva yang kemungkinan akan 

muncul. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang 

berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai 

kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dan pada akhirnya 

dap at meningkatkan pendapatan suatu bank. 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional adalah rasio 

yang menunjukan tingkat efisiensi dan kinerja operasional bank. Biaya 

operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses 

menjalankan aktivitas usaha pokoknya seperti biaya tenaga kerja, biaya 

bunga, biaya pemasaran, serta biaya-biaya operasi lainnya. Rasio ini 

mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya 

terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin 

efisien bank dalam menggunakan biaya operasionalnya. Bank Indonesia 

mengeluarkan batas maksimum yaitu 90%. Tingkat efisiensi ini juga 

digunakan untuk menilai kinerja bank dalam mengelola semua biaya 

operasinya. 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio likuiditas yang digunakan 

untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Menurut Kasmir, 2012:319 
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Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam 

bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dalam Peraturan Bank Indonesia 

(PBI) No. 12/19/PBI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dijelaskan bahwa 

tingkat LDR yang dianggap sehat oleh Bank Indonesia adalah kisaran 78% 

sampai dengan 100% ( Susanto, H Dan Nur Kholis, 2016). Menurut 

Susanto, H Dan Nur Kholis, 2016 Loan to Deposit Ratio merupakan 

perbandingan antara volume kredit dengan volume deposit yang dimiliki 

oleh bank, hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan 

sebaliknya karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis 

digunakan untuk membiayai financing portofolio kreditnya. 

Net Interest Margin digunakan untuk mengukur tingkat 

manajemen bank untuk menghasilkan pendapatan dari bunga dengan 

melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan 

operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang 

disalurkan. Semakin besar nilai Net Interest Margin yang dicapai oleh 

bank maka akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola oleh bank tersebut, sehingga laba pada bank tersebut akan 

meningkat. Bank dikatakan sehat apabila memiliki NIM diatas 6% 

(Susanto, H Dan Nur Kholis, 2016). Semakin besar rasio ini maka akan 

semakin menguntungkan bagi bank. Hal ini dikarenakan nilai rasio yang 

tinggi menunjukkan pningkatan aktiva produktif yang dikelola oleh bank 

yang berarti juga kemungkinan masalah yang akan muncul semakin kecil. 

Penelitian mengenai analisis pengaruh capital adequacy ratio, 

biaya operasional dan biaya operasiona, loan to deposite ratio, net interest 
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margin terhadap profitabilitas bank umum syariah telah banyak dilakukan 

oleh Marliana, Ria dan Anan, Edy (2015) yang menyatakan bahwaCAR, 

BOPO, dan NIM berpengaruh terhadap ROA, sedangkan LDR tidak 

memiliki pengaruh terhadap ROA. Harun, Usman (2016) yang 

menyatakan bahwa BOPO dan LDR berpengaruh terhadap ROA, 

sedangkan CAR dan NIM tidak berpengaruh terhadap ROA. Anggreni, 

Ria Made dan  Suardhika, I Made Sadha (2014) menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh terhadap ROA.Suryani, Anti et al (2016) menyatakan bahwa 

BOPO,  NIM, LDR berpengaruh terhadap ROA, sedangkan CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Susanto, Heri dan Kholis, Nur 

(2016)menyatakan bahwa CAR, NPL, dan NIM berpengaruh terhadap 

ROA, sedangkan CR, LDR, dan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul 

“analisis pengaruh capital adequacy ratio, biaya operasional terhadap 

biaya operasional, loan to deposite ratio, net interest margin terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2016” 

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Marliana, R Dan Edy Anan 

(2015). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah 

Devisa di Indonesia periode 2012-2016, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Devisa 2007-2012. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah Capital Adequary Ratio berpengaruh terhadap  profitabilitas 

pada BUS di Indonesia? 

2. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

berpengaruh terhadap profitabilitas pada BUS di Indonesia? 

3. Apakah Loan to Deposit Ratio  berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada BUS di Indonesia? 

4. Apakah Net Interest Margin berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

BUS di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequary Ratio terhadap  

profitabilitas pada BUS di Indonesia? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional terhadap profitabilitas pada BUS di Indonesia? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap 

profitabilitas pada BUS di Indonesia? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Net Interest Margin berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada BUS di Indonesia? 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang 

analisis pengaruh capital adequacy ratio, biaya operasional dan biaya 

operasiona, loan to deposite ratio, net interest margin terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia Periode 2012-2016. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Penilitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

pemahaman terhadap ilmu akuntansi, khususnya mengenai 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

b. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika 

penulisan terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang 

masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya dibahas 

mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang diteliti oleh 
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penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, san sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan 

penyusunan dan penulisan dalam penelitin ini. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, 

didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan 

mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran penelitian. 

 

 


