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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan di Indonesia terdapat dua jenis bank yang ditinjau dari 

prinsipnya, yaitu bak konvensional dan bank syariah. Hal yang membedakan 

antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada 

pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah 

dan/atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Kegiatan operasional bank 

syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bank syariah 

tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun 

membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga 

merupakan riba yang diharamkan (Simatupang dan Franzlay, 2016) [1]. Dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang perubahan 

kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah[2] mengatakan bahwa 

peran perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan 

antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan 

bank syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan 

perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. 

Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah dengan tujuan untuk 

mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan 

perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk ke dalam industri 

perbankan syariah. 

 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan dan pertumbuhan 

perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Hal ini tercermin 

dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan dan jaringan kantor yang 

semakin meluas menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan 

Maret 2019, sudah ada 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah 

(UUS) dan 165 BPRS. Namun, pangsa pasar (market share) keuangan syariah 

masih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Masalah ini menjadi 

perhatian dari pemerintah, untuk data Juni 2018, market share keuangan syariah 

memang sempat mencapai 8,47% atau setara US$83,62 miliar dari total aset 

keuangan Indonesia, total ini diperoleh dari kontribusi perbankan syariah 

sebesar 5,7% , IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) syariah sebesar 4,69% dan 

pasar modal syariah sebesar 15,28%. Akan tetapi pada Maret 2019, market 

share perbankan syariah  hanya mampu mencapai 5,94%. Faktor penyebab 

keterlambatan perkembangan keuangan syariah berasal dari segi Non 

Performing Financing (rasio pembiayaan bermasalah) yang tinggi dan harus 

diselesaikan terlebih dahulu. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah, 

pada Maret 2019 Posisi NPF berada di level 3,83% untuk Bank Umum Syariah 
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(BUS), level NPF tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional 

yang hanya berada pada 2,67%.  

 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Gambar 1. 1 Landscape Keuangan Syariah Indonesia 

  

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya 

Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri keuangan Syariah 

di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi dan 

peluang Indonesia untuk menjadi global player keuangan Syariah sangat besar, 

diantaranya : (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah 

industri keuangan Syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah , tercermin dari 

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0% - 6,5%) yang ditopang 

oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan sovereign credit rating 

(menilai level resiko yang akan dihadapi)  Indonesia menjadi investment grade 

yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan 

domestik, termasuk industri keuangan Syariah; dan (iv) memiliki sumber daya 

alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying (produk turunan) 

transaksi industri keuangan Syariah. Industri perbankan Syariah Indonesia saat 

ini belum ada yang masuk ke dalam jajaran 25 bank Syariah dengan aset 
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terbesar di Dunia. Sementara tiga bank Syariah Malaysia mampu masuk ke 

dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi Bank Syariah 

Indonesia masih kalah dengan Bank Syariah Malaysia yang akan menjadi 

kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat 

operasional Bank Syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar 

Bank Syariah di Indonesia masih dalam tahap memperluas/memperbesar usaha 

yang ditandai dengan penciptaan pasar baru dan aktivitas ekonomi perumbuhan 

usaha yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan. 

Begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka 

pihak Bank Syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan 

dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien (Sri Wahyuni, 2016:2).[3] 

 

 
   Sumber : Statistik Perbankan Syariah  

 

Grafik 1. 1 Fluktuasi Return On Asset (ROA) Periode 2015-Agustus 2019 

   

Berdasarkan grafik 1.1 Return on Asset  mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,14 yang 

menunjukkan perbankan syariah mampu bersaing dengan bank konvensional, 

namun pada tahun 2016 dan 2017 ROA mengalami stagnan, yang 

memungkinkan terjadinya masalah yang akan dihadapi, yaitu kepercayaaan 

masyarakat dalam melakukan investasi ketika hasil rasio profitabilitas 

menunjukkan turunnya kinerja bank maka akan menurun pula minat investor 

untuk menanamkan dananya di bank syariah tersebut.  

ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  Perusahaan dengan profitabilitas yang 

baik menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang baik, perusahaan akan 

mampu mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang 

(Harianto, 2017)[4]. Dalam penentuan tingkat kesehatan bank, bank Indonesia 
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lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang 

dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga ROA lebih 

mewakili dalam mengukur tingkat profitabiitas perbankan. Permodalan menjadi 

salah satu faktor yang penting untuk mengetahui kinerja bank dalam 

menghasilkan laba. Membangun struktur perbankan yang sehat dan kuat dapat 

dilakukan dengan upaya memperkuat permodalan perbankan untuk mendukung 

pertumbuhan pembiayaan yang tinggi. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Return on Assets. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang dan Franzlay 

(2016)[1], diketahui bahwa secara simultan CAR, NPF FDR dan BOPO 

berpengaruh secara signifikan terhadap Return on Assets. Untuk melihat 

seberapa besar kemampuan bank syariah dalam mengelola kecukupan modal 

dapat dilihat dari besaran Capital Adequacy Ratio (CAR) yang telah disajikan 

dalam laporan keuangan setiap bank.  

CAR merupakan rasio yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Semakin tinggi rasio 

CAR maka kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan semakin besar. 

Permodalan minimum yang harus dimiliki bank menurut Bank Indonesia yaitu 

8%. Capital Adequacy Ratio (CAR) suatu Bank dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya tingkat profitabilitas, karena modal bank yang kuat menandakan 

kesiapan suatu Bank dalam melayani nasabahnya sehingga kepercayaan 

nasabah terhadap bank dapat terjaga. 

 

 

 
   Sumber : Statistik Perbankan Syariah  

 

Grafik 1. 2 Fluktuasi CAR Periode 2015-Agustus 2019 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bank dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang cukup besar akan mampu mendukung pengembangan operasi dan 
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kelangsungan hidup bank serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan 

termasuk di dalamnya risiko pembiayaan sehingga akan mampu meningkatkan 

profitabilitas bank. Akan tetapi dengan tingginya nilai CAR menunjukkan 

bahwa terdapatnya idle money (uang atau sumber dana yang dimiliki tidak 

dipergunakan/ dimanfaatkan untuk keperluan produktif).  

Capital Adequacy Ratio (CAR) diduga dapat mempengaruhi ROA. Seperti 

pada penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal (2016)[5] yang mengatakan 

bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan hasil penelitian 

Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsanjani (2016)[6] menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh negatif terhadap ROA secara parsial.  

NPF merupakan rasio perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap total 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga. Apabila semakin 

tinggi NPF dalam suatu bank syariah maka menunjukkan bahwa kinerja bank 

tersebut semakin buruk. Sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka laba yang 

akan didapatkan oleh perusahaan semakin besar karena berkurangnya risiko 

yang dihadapi oleh bank tersebut.  

  

 
         Sumber : Statistik Perbankan Syariah 

Grafik 1. 3 Fluktuasi NPF Periode 2015-Agustus 2019 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, Non Performing Financing 

(NPF) terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 4,84% dan pada 

tahun 2017 sebesar 4,76% NPF menunjukkan lonjakkan yang tinggi dibandingkan 

dengan tahun 2016, 2018 dan agustus 2019, walaupun masih mendekati batas 

maksimum sebesar 5% yang ditetapkan oleh BI. Hal ini tentu masih menjadi 

perhatian bagi pelaku bank syariah dalam menjaga kualitas pembiayaannya. Non 

Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah menjadi indikator 

penting dalam penilaian kinerja kelembagaan keuangan karena hal ini terkait 

dengan risiko pengembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan (Widiyanto 

dkk, 2016:3)[7]. 

NPF diduga memiliki pengaruh terhadap ROA. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Farashita Aulia dan Prasetiono (2016) [8]yang mengatakan bahwa 
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NPF memiliki hubungan yang positif dengan ROA, namun sebaliknya penelitian 

yang dilakukan oleh Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) [9] menunjukkan bahwa 

NPF memiliki hubungan yang negatif dengan ROA.  

Financing to Deposit Ratio (FDR) analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

pada bank konvensional, merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

kemampuan bank syariah dalam mengembalikkan dana kepada pihak ketiga 

melalui keuntungan yang diperoleh oleh bank.  Apabila semakin tinggi FDR, maka 

akan semakin tinggi ROA, karena semakin tinggi dana yang disalurkan oleh bank 

maka keuntungan yang diperoleh oleh bank pun semakin tinggi. Namun sebaliknya, 

jika semakin rendah FDR maka ROA pun akan semakin turun, hal tersebut 

menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana 

yang dihimpun oleh bank yang didapatkan melalui dana pihak ketiga.  

 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah 

Grafik 1. 4 FDR Periode 2015-Agustus 2019 

Berdasarkan data diatas, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

fluktuasi tiap tahunnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu 

sebesar 79,61% dari tahun sebelumnya sebesar 85,99%, kemudian terjadi 

penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 78,53% yang sebelumnya tahun 2017 

sebesar 79,61%, lalu terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 78,53% dengan 

periode selanjutnya yaitu pada bulan Agustus 2019 sebesar 79,74%. 

 Financing to Deposit Ratio (FDR) diduga memiliki pengaruh terhadap Return 

on Assets (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Sofya Febby Henny Saputri dan 

Hening Widi Oetomo (2016) [10] mengatakan bahwa FDR memiliki pengaruh yang 

positif terhadap ROE, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarlin (2016) 

[11] menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA. 

Alasan memilih perbankan syariah dalam penelitian ini adalah pada 

perbankan syariah menawarkan produk-produk yang menarik di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang diharapkan 

memiliki prospek yang cukup cerah dimasa mendatang, karena saat ini kegiatan 

masyarakat di Indonesia sehari-hari tidak lepas dari jasa perbankan dan perusahaan 
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perbankan merupakan perusahaan yang mempunyai kontribusi yang cukup besar 

terhadap pendapatan negara. Pengukuran perbankan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. 

Tingkat profitabilitas perusahaan perbankan dapat dilihat dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

 

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang 

terjadi, antara lain : 

1. Return on Asset (ROA) mengalami stagnan, yang memungkinkan 

terjadinya masalah yang akan dihadapi, yaitu kepercayaaan masyarakat 

dalam melakukan investasi ketika hasil rasio profitabilitas menunjukkan 

turunnya kinerja bank maka akan menurun pula minat investor untuk 

menanamkan dananya di bank syariah tersebut.   

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami idle money (uang atau sumber 

dana yang dimiliki tidak dipergunakan/ dimanfaatkan untuk keperluan 

produktif).   

3. NPF menunjukkan lonjakkan yang tinggi dan mendekati batas maksimum 

sebesar 5% 

4. FDR cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan yang 

signifikan terjadi pada tahun 2017 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian yang dibahas agar penelitian 

dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat maksimal serta 

dapat digunakan sebaik-baiknya. Batasan tersebut antara lain : 

1. Variabel yang digunakan dibatasi hanya 3 (tiga) variabel, yaitu Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Financing 

to Deposit Ratio (FDR). 

2. Analisis profitabilitas hanya menggunakan metode Return On Asset 

(ROA). Karena dengan melihat rasio keuangan dapat melihat seberapa 

besar aset yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat menghasilkan 

profitabilitas. 

3. Objek penelitian hanya Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia tahun 2015-2018. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF),  

dan Financing To Deposit Ratio (FDR)  berpengaruh secara simultan 

terhadap Return On Asset (ROA)  Perbankan Syariah periode 2015-2018? 

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA) Perbankan Syariah periode 2015-2018? 

3. Apakah Non Performing Finane (NPF) berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA)  Perbankan Syariah periode 2015-2018? 

4. Apakah Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA)  Perbankan Syariah periode 2015-2018? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Financing (NPF),  dan Financing To Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset (ROA)  Perbankan 

Syariah periode 2015-2018. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), terhadap 

Return On Asset (ROA)   Perbankan Syariah periode 2015-2018. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF),  terhadap 

Return on Asset (ROA)   Perbankan Syariah periode 2015-2018. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On Asset (ROA)   Perbankan Syariah periode 2015-2018. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat 

yang bisa didapat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Perbankan 

Agar dapat mempertimbangkan dalam penentuan kebijakan 

perbankan, khususnya perbankan syariah dalam menentukan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi profitabilitas. Sebagai bahan masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan kebijakan finansial guna meningkatkan 

kinerja perbankan. Di sisi lain, perbankan dapat mempertimbangkan 

mengenai proporsi atas Financing to Deposit Ratio (FDR) serta mendorong 

perbankan untuk meningkatkan nilai profitabilitas perbankannya. 

 

2. Bagi Investor  

Agar dapat memberikan masukan mengenai prospek perbankan ke 

depan sebelum menginvestasikan modal pada perbankan serta diharapkan 
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dapat memberikan informasi dalam menilai aktifitas yang dilakukan oleh 

perbankan. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan syariah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menanamkan modalnya di perbankan syariah. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh 

CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


