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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkembangan keuangan Perbankan syariah tahun 2018 cukup 

menggembirakan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (OJK, 2018). Hal 

ini ditandai dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri di lingkungan 

keuangan berbasis syariah. Saat ini tidak hanya sektor bisnis keuangan yang 

berbasis syariah tetapi banyak sektor-sektor bisnis seperti pakaian (busana), 

pariwisata, makanan (kuliner), bahkan perhotelan saat ini juga menggunakan 

sistem syariah.   

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 

perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-

sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis 

mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan 

kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (OJK, 2018). 

Peningkatan eksistensi Bank Syariah di Indonesia didorong oleh tingginya 

minat masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Syariah dan telah 

berkembang menjadi sebuah tren. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan 

Syariah, berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana Perbankan 

Syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin 

produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di Bank Konvensional. Selain 
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itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan 

tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 

2018).  

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami 

pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, 

sampai dengan November 2018 tercatat 14 jumlah Bank Umum Syariah yang 

tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan jumlah bank dari tahun 

ke tahun ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan 

syariah. Perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia dalam 6 tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1  
Perkembangan Bank Umum Syariah  

Tahun 2013 – 2018 

Keterangan  2013      2014      2015      2016  2017     2018 

Jumlah Bank    11     12        12           13      13       14 

Sumber : www.ojk.go.id 
 
 Tabel 1.1memperlihatkan bahwa jumlah bank syariah dari tahun 2013 ke 

tahun 2014 bertambah 1 menjadi 12 bank umum syariah di Indonesia, dan pada 

tahun 2015 masih stabil sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 bank 

umum syariah di Indonesia mulai berkembang lagi menjadi 13, di tahun 

setelahnya yaitu 2017 bank umum syariah tidak mengalami perkembangan 

maupun pengurangan melainkan stabil seperti tahun sebelumnya. Sampai tahun 

2018 perkembangan tercatat mencapai 14 jumlah bank umum syariah. Hal ini 

membuktikan bahwa perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang, dan 

banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank umum syariah. 

http://www.ojk.go.id/
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Menurut Avrita dan Pangestuti (2016), Profitabilitas perbankan dalam 

penelitian ini mengacu pada ROA (Return On Asset). Dalam menentukan kinerja 

atau kesehatan perbankan, Bank Indonesia lebih merujuk ROA (Return On Asset) 

dari pada ROE (Return On Equity). BI lebih mengutamakan profitabilitas suatu 

bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana 

simpanan masyarakat sehingga ROA dinilai lebih mewakili pengukuran 

profitabilitas perbankan (Munir, 2018). Data perkembangan ROA tahun 2013 - 

2018 dapat dilihat pada Grafik 1.1 

Grafik 1.1  
Perkembangan kinerja ROA Bank Umum Syariah  

Tahun 2013 - 2018 

Sumber: www.ojk.go.id 

 

Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 ROA sebesar 2.00% ke 

tahun 2014 mengalami perununan menjadi 0.41% hal ini terjadi karena adanya 

perubahan data yang dimana pada tahun 2013 data ROA adalah data gabungan 

antara BUS dan UUS, sedangkan pada tahun 2014 data murni BUS. Pada tahun 

2015 ROA mengalami perkembangan yaitu sebesar 0.49%, di tahun berikutnya 
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ROA meningkat lagi sebesar 0.63% , begitu dengan tahun 2017 perkembangan 

ROA stabil dengan tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan maupun 

kenikan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 perkembangan ROA di tahun 2018 

melonjak sangat pesat dari 0.63% menjadi 1.26%. Hal ini jelas bahwa perbankan 

syariah tidak mengalami depresi saat mengalami penurunan perkembangan ROA 

melainkan dengan kenaikan perkembangan ROA dapat menjelaskan bahwa 

perbankan syariah dalam kondisi baik.  

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba 

secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak 

dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari 

volume penjualan. 

 Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari pengunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengidentifikasikan kurangnya 

kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan 

pendapatan dan atau menekan biaya (Rivai dan Arifin, 2010). 

Kinerja bank syariah dapat juga 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. Perkembangan rata-rata 

rasio keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia 2013 - 2018 dapat dilihat pada 

Tabel 1.2 
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Tabel 1.2  
Perkembangan Rata-Rata Rasio Keuangan  

Bank Umum Syariah Di Indonesia 2013 – 2018 
  

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 DPK (M) 183.512 170.723 174.895 206.407 238.393 250.755 

2 Pembiayaa

n (M) 

184.122 148.425 154.527 178.043 190.445 200.292 

3 CAR (%) 14.42 15.74 15.02 16.63 17.91 21.39 

4 FDR (%) 100.32 86.66 88.03 85.99 79.65 79.69 

5 NPF (%) 2.62 4.95 4.84 4.42 4.77 3.93 

6 BOPO (%) 78.21 96.97 97.01 96.22 94.91 89.17 

Sumber : www.ojk.go.id 
 

 Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa DPK bank syariah pada tahun 2013 

sebesar 184.122 (dalam miliar rupiah) mengalami penurunan di tahun 2014 

sebesar 170.723 (dalam miliar rupiah), dan meningkat fluktuatif pada tahun 2015 

sampai tahun 2018 mencapai sebesar 250.755 (dalam miliar rupiah). Semakin 

tinggi DPK maka akan semakin tinggi pula profit yang dihasilkan perbankan 

syariah.  

Pembiayaan pada tahun 2013 sebesar 184.122 (dalam miliar rupiah) tetapi, 

pada tahun 2014 menurun sebesar 148.425 (dalam miliar rupiah), pada tahun 2015 

pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 154.527 (dalam miliar rupiah) sampai 

tahun 2018 dengan nominal sebesar 200.292 (dalam miliar rupiah).  

CAR tahun 2013 sebesar 14.42%, di tahun 2014 sebesar 15.74%, dan 

mengalami penurunan sedikit pada tahun 2015 sebesar 15.02%, pada tahun 2016 

http://www.ojk.go.id/


6 
 

 
 

sampai 2017 mengalami kenaikan dari 16.63% sampai 17.91%. Tahun 2018 CAR 

fluktuatif mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu sebesar 21.39%. 

FDR diketahui pada tahun 2013 fluktuatif mengalami penurunan sampai 

tahun 2017 sebesar 79.65%, jika di tahun 2018 FDR mengalami kenaikan 

melaikan hanya sedikit sekali yaitu 79.69 %.  

NPF pada tahun 2013 2.62%, dan di tahun 2014 mencapai sebesar 4.95%. 

Pada tahun 2015 dan 2016 NPF mengalami penurunan masing-masing sebesar 

4.84% dan 4.42%. kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4.77%. 

Tahun 2018 NPF mengalami penurunan lagi sebesar 3.93%. 

BOPO di tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan dimana pada 

tahun 2012 sebesar 74.97% dan ditahun 2015 mencapai 97.01%, tetapi pada tahun 

2016 sampai 2017 BOPO justru mengalami penurunan masing-masing menjadi 

96.22% dan 94.91%, dan di tahun 2018 BOPO menurun sebesar 89.17%. 

Telah banyak penelitian yang membahas seputar perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Satriyo dan Syaichu 

(2013) menemukan pengaruh negatif antara BOPO terhadap ROA sedangkan 

variabel CAR, NPF, INFLASI, dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Yunita (2014) menemukan bahwa variabel CAR, FDR, NPF  tidak 

berpengaruh negatif terhadap ROA sedangkan variabel ROE dan BOPO 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Windarti dan Miscbah (2015) menemukan 

pengaruh positif signifikan antara CAR terhadap ROA, BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA, FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Ubaidillah (2016) 
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dalam penelitiannya menemukan variabel CAR dan BOPO  berpengaruh negatif 

terhadap ROA, variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA.  

 Beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dikemukakan, pada 

umumnya pembahasan yang dilakukan dalam konteks perbankan syariah dalam 

waktu yang lampau. Adapun penelitian yang terbit tahun 2017 misalnya, data 

yang digunakan dalam penelitian adalah data tahun sebelumnya yaitu data tahun 

2016. Sehingga perlu adanya penelitian terbaru dengan data dan konteks yang 

lebih terkini.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, 

PEMBIAYAAN, CAR, FDR, NPF, BOPO, INF, terhadap profitabilitas (ROA) 

dan mengukur perkembangan kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 

2013-2018. Kebaruan dari penelitian ini adalah dengan data dan konteks yang 

terbaru dan terkini dalam jangka waktu yang berbeda.  

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, 

Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Not Performing Financing, 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional, terhadap Profitabilitas (ROA) Return 

On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018. 

C. Tujuan Penelitian  

Mengukur arah dan besarnya pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, 

Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Not Performing Financing, 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional  terhadap Profitabilitas (ROA) Return 

On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2018. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, adapun manfaat yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

bank-bank di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan 

profitabilitas. 

2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank syariah di Indonesia. 

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan 

khusunya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas.  

4. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang lain 

E. Metode Penelitian 

E.1.  Alat dan Model Analisis 

 Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut : 

ROAit = β0 + β1LOG(DPK)it + β2LOG(PMY)it + β3CARit + β4FDRit +  

β5NPFit + β6BOPOit + εit  

di mana:  

ROA  = Return On Asset  

DPK  = Dana Pihak Ketiga  

PMY  = Pembiayaan  
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CAR  = Capital Adequacy Ratio  

FDR  = Financing to Deposit Ratio  

NPF  = Not Performing Financing  

BOPO  = Biaya Operasional Penadapatan Operasional  

ε  = error term  

β0   = konstanta 

β1...β6  = koefisien regresi variabel independen 

i = observasi ke i 

t  = triwulan ke t 

E.2.  Data Dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk cross section dan time series yang merupakan data triwulanan selama 

kurun waktu enam tahun, yaitu 2013 kuartal I sampai 2018 kuartal III. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada 

Januari 2013 sampai dengan September 2018. Pengambilan sampel dalam analisis 

dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan mengambil sample 

dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria BUS yang menjadi 

sampel ini adalah : (Afifah, 2014) 

1. BUS yang beroperasi di Indonesia selama periode 2013:QI sampai 

2018:Q3. 

2. Menyajikan laporan keuangan triwulan yang lengkap pada periode 

pengamatan 2013-2018 dan telah dipublikasikan Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

3. BUS mempunyai kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.  
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Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka terdapat tujuh sampel 

penelitian dari sebelas BUS di Indonesia yang dapat mewakili BUS di 

Indonesia. Sample penelitian tersebut yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank 

Rakyat Indonesia Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Central Asia Syariah, 

Bank Negara Indonesia Syariah.   

F.  Sistematika Pembahasan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang diuraikan dari 

masalah umum sampai ke masalah pokok, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan berbagai landasan teori mengenai Profitabilitas ROA 

(Return On Asset) secara umum dan syariah, menjelaskan tentang variabel-

variabel yang berpengaruh dengan teori-teori yang mendasari serta relevan dengan 

masalah-masalah yang terkait penelitian, membahas tinjauan terhadap penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan dengan topik yang sama, dan membahas 

hipotesis.  

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang alat dan model analisis yang digunakan dalam 

penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, serta devinisi operasional 

variabel dan pengukurannya. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, variabel-

variabel dalam penelitian yang selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional 

dalam hasil estimasi, interpretasi kuantitatif yaitu deskripsi jenis dan perhitungan 

data, serta metode pengumpulan data, teknik analisis, dan pembahasan interpretasi 

ekonomi.  

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan tentang hasil penelitian , rangkaian pembahasan yang 

diuraikan, beserta saran-saran yang perlu disampaikan sebagai masukan demi 

kelanjutan dan pengembagan penelitian.   

 


