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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bank syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1991 dengan 

pendirian Bank Muamalat Indonesia. Awal pendirian bank syariah di Indonesia 

belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, 

serta belum mendapat perhatian dari masyarakat. Keberadaan bank syariah baru 

mendapat perhatian dari masyarakat pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 terjadi. 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 memberikan pengaruh 

besar terhadap perekonomian Indonesia serta pada perbankan nasional. Kebijakan 

tingkat bunga tinggi yang ditujukan untuk mengendalikan laju uang yang beredar dan 

stabilitas nilai tukar semakin memperburuk perekonomian Indonesia.  

Kondisi tersebut memberikan dampak yang buruk terhadap perbankan 

nasional. Banyak bank nasional mengalami kerugian yang bersar dikarenakan tingkat 

bunga yang tinggi. Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan 

prinsip syariah, serta menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung riba, 

sehingga bank syariah tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung 

unsur bunga, karena bunga dianggap sebagai riba, hal ini dijelaskan dalam surah Al-

Baqarah ayat 275 sebagai berikut. 
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„Al-Lazīna ya„kulūna‟r-ribā‟ lā ya qūmūna „il-lā kamā ya qumu‟l-Lazīna yatakha‟b-
baṭuhu‟s-syayṭānu mina‟l mas-si żālika bi„an-nahum qā lū „in-namā‟l bay‟u miṡ‟lu‟r-
ribā wa „ahal-la‟l-Lahu‟l bay‟a wa har-rama‟r-ribā fa man jaā„ahu maw 
„iẓatu‟min‟r-rab-bihi fa‟n tahā falahu mā salafa wa „amruhu „ilā‟l-Lahi wa man „āda 
fa„ūlā„ika „aṡhābu‟n-nari hum fīhā khālidūn        

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275). 

Dengan mengacu pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275, maka setiap 

transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan 

perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan 

barang, serta pelarangan riba. Prinsip yang tersebut yang dipegang oleh bank syariah 

membuat bank syariah mampu bertahan pada saat krisis moneter terjadi.  

Perkembangan bank syariah baru dirasakan pada saat era reformasi, 

perkembangan tersebut ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 yang berisi tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 
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dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Keberadaan undang-undang 

tersebut memberikan peluang bagi perbankan untuk membuka cabang syariah, 

bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah. Hingga saat ini bank 

syariah terus berkembang dibuktikan dari jumlah jaringan kantor bank syariah yang 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan bank syariah di Indonesia 

dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia 

1.2  
Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Bank Umum Syariah       
Jumlah Bank 6 11 11 11 11 11 
Jumlah Kantor 711 1215 1401 1745 1998 2139 
Unit Usaha Syariah       
Jumlah Bank Umum Konvensional yang 
memiliki UUS 

25 23 24 24 23 23 

Jumlah Kantor 287 262 336 517 590 425 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah       
Jumlah Bank 138 150 155 158 163 163 
Jumlah Kantor 225 286 364 401 402 433 
Total Kantor 1223 1763 2101 2663 2990 2997 
Sumber: Bank Indonesia. 2014. Statistik Perbankan Syariah September 2014. 

 
Peningkatan jumlah jaringan kantor bank syariah menunjukkan bahwa 

kebutuhan akan produk-produk bank syariah semakin meningkat, hal ini 

membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan bank syariah. Mengingat pentingnya 

peranan bank syariah dalam perekonomian nasional, maka perlu ditingkatkan kinerja 

bank syariah.  
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Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang profit oriented, artinya 

tujuan utama bank syariah adalah mencari keuntungan atau laba, sehingga 

kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba akan mempengaruhi kinerja dan 

keberadaan bank syariah. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam 

mengukur kinerja suatu perusahaan.  

Menurut Kasmir (2008:198), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga dapat 

menilai efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba. Terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas, namun yang paling umum digunakan adalah rasio Return On Asset 

(ROA) dan Return On Equity (ROE), hal ini dikarenakan kedua rasio tersebut dapat 

menggambarkan hampir seluruh keadaan dan kinerja bank syariah.  

Penelitian sebelumnya yang menggunakan return on asset dan return on 

equity sebagai ukuran profitabilitas bank pernah dilakukan oleh Sayedi (2014), dalam 

penelitiannya yang dilakukan di Nigeria, dan Bilal,dkk (2013), dalam penelitiannya 

yang dilakukan di Pakistan. 

Menurut Kasmir (2008:199), Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang 

menilai efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya, sedangkan Return On 

Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri. Peningkatan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) bagi bank 

syariah menggambarkan bahwa semakin meningkatnya kinerja bank syariah. Berikut 

perkembangan return on asset dan return on euity bank syariah di Indonesia. 
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Sumber: Statistik Perbanka Syariah (SPS) Bank Indonesia dari berbagai terbitan. 
 

Gambar 1.1 
Perkembangan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Bank 

Syariah di Indonesia 

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan return on equity mengalami 

fluktuasi karena sebagaian modal bank digunakan untuk menutupi permasalahan 

dalam investasi, sedangkan perkembangan return on asset stabil karena bank syariah 

akan selalu mempertahankan aset dalam keadaan stabil atau tidak mengalami 

penurunan.  

Manfaat modal bank antara lain memberi keamanan terhadap investasi dengan 

memperkecil kemungkinan terjadinya insolvensi atau kebangkrutan. Namun modal 

sesungguhnya mahal karena semakin besar jumlah modal bank semakin rendah 

return on equity untuk suatu return on asset. Oleh karena itu, dalam menentukan 

jumlah modal, manajemen bank harus memutuskan seberapa besar tingkat 

keuntungan yang dapat diperoleh dengan kenaikan jumlah modal, sementara 

kenaikan modal tersebut akan dapat menurunkan return on equity akibat naiknya 

permodalan bank. Korelasi ini merupakan trade off antara sisi keamanan dan sisi 
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keuntungan bagi pemegang saham bank. Dalam keadaan di mana kemungkinan bank 

akan mengalami kondisi sulit akibat terdapatnya aktiva produktif bank yang 

bermasalah (non performing asset) dalam jumlah besar maka manajemen akan 

cenderung menambah modal. Namun apabila yakin bahwa timbul kerugian akibat 

terjadi kredit bermasalah, bank akan mengurangi jumlah modal untuk meningkatkan 

equity multiplier yang pada gilirannya akan meningkatkan return on equity (Siamat, 

2001:103). Hal ini membuktikan bahwa sangat penting untuk meneliti pergerakan 

return on asset dan return on equity untuk menjadi landasan bagi bank syariah dalam 

mengambil keputusan serta keputusan investor untuk menginvestasi di bank syariah. 

Profitabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh internal bank, 

melainkan juga dipengaruhi oleh eksternal bank. Internal bank meliputi manajemen 

perbankan dalam menjalankan aktivitas operasional, sedangkan eksternal bank 

meliputi lingkungan di luar bank.  

Bank syariah merupakan lembaga perantara keuangan, yang mempunyai 

fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. 

Bank syariah dalam menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. 

Terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh bank dalam menghimpun dana 

masyarakat yang disebut dengan biaya dana. Setiap sumber dana memiliki biaya dana 

yang berbeda-beda. Soyemi (2013) mengatakan bahwa bank membayar sedikit atau 

bahkan tidak membayar sama sekali kepada pemegang sumber dana giro dan 

tabungan, oleh karena itu biaya dana giro dan tabungan lebih rendah dibandingkan 

dengan deposito. Bank dengan proporsi sumber dana giro dan tabungan yang tinggi 
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diharapkan dapat meningkatkan laba dikarenakan sumber dana murah, namun hasil 

dari penelitian Soyemi (2013) menunjukkan bahwa komposisi giro dan tabungan 

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap profitabilitas bank di Nigeria, 

hal ini menunjukkan bahwa komposisi giro dan tabungan tidak mempengaruhi 

profitabilitas bank di Nigeria.  

Setelah bank syariah menghimpun dana dari masyarakat, dana tersebut 

digunakan untuk pembiayaan kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyaluran dana 

melalui pembiayaan akan disertai dengan risiko. Risko yang muncul pada 

pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet, dalam bank 

syariah, pembiayaan bermasalah disebut dengan non performing financing.  

Menurut Ismail (2010:125), dampak dari kredit (pembiayaan) bermasalah 

adalah laba bank menurun, hal ini akan mempengaruhi return on asset dan return on 

equity bank yang mengakibatkan terjadinya penurunan. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Warninda (2014), dalam penelitiannya tentang profitabilitas Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menemukan bahwa non performing financing 

mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas BPRS di 

Indonesia. Hubungan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan non performing 

financing menurunkan profitabilitas BPRS di Indonesia. 

Tidak hanya faktor internal saja yang mempengaruhi profitabilitas bank 

syariah, melainkan faktor eksternal juga mempengaruhi profitabiltias bank syariah. 

Faktor eksternal bank syariah yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah 

adalah indeks produksi industri. Indeks produksi industri merupakan indeks yang 
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menggambarkan keadaan industri perekonomian negara. Industri merupakan sektor 

utama dalam perekonomian Indonesia, dari indeks ini dapat menggambarkan kinerja 

perekonomian Indonesia. Menurut Soebagio (2005:67) dalam (Rani, 2013:77), pada 

saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi masyarakat juga ikut stabil 

sehingga tabungan juga akan stabil.  

Bilal, dkk (2013), dalam penelitiannya yang dilakukan di Pakistan, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan industri produksi memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas bank di Pakistan, hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan pada pertumbuhan industri produksi meningkatkan profitabilitas bank di 

Pakistan.  

Faktor eksternal bank syariah lainnya adalah kurs. Kurs merupakan nilai tukar 

mata uang domestik terhadap mata uang asing. Penurunan kurs disebut dengan 

depresiasi, sedangkan peningkatan kurs disebut dengan apresiasi. Kurs sangat erat 

kaitannya dengan perdagangan internasional. Bank syariah dalam melakukan 

kegiatan operasional tidak hanya pada nasabah domestik saja, melainkan pada 

nasabah internasional. Penurunan atau peningkatan kurs akan mempengaruhi 

transaksi antara bank syariah dengan nasabah internasional. 

Penelitian sebelumnya tentang kurs pernah dilakukan oleh Davydenko (2011) 

yang menemukan bahwa kurs menunjukkan hubungan positif terhadap profitabilitas 

bank di Ukraina, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayedi 

(2014) dan Osuagwu (2014), yang kedua penelitian tersebut dilakukan di Nigeria, 

yang menemukan bahwa kurs menunjukkan hubungan negatif terhadap profitabilitas 
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bank di Nigeria, khusunya pada rasio return on equity, sedangkan pada return on 

asset menujukkan hubungan yang tidak signifikan.  

Penelitian ini akan meneliti tentang faktor internal dan faktor eksternal bank 

syariah yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia, khususnya Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Faktor internal bank syariah 

yang diteliti adalah non performing financing serta komposisi giro dan tabungan, 

sedangkan faktor eksternal yang diteliti adalah indeks produksi industri dan kurs, 

maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), 

Komposisi Giro dan Tabungan, Indeks Produksi Industri (IPI) dan Kurs 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode September 2003 – 

September 2014)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Non Performing Financing (NPF), komposisi giro dan tabungan, Indeks 

Produksi Industri (IPI) dan kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Return 

On Asset (ROA) bank syariah di Indonesia? 

2. Apakah Non Performing Financing (NPF), komposisi giro dan tabungan, Indeks 

Produksi Industri (IPI) dan kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Return 

On Equity (ROE) bank syariah di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis seberapa bersar pengaruh Non Performing Financing (NPF), 

komposisi giro dan tabungan, Indeks Produksi Industri (IPI) dan kurs terhadap 

Return On Asset (ROA) bank syariah di Indonesia. 

2. Menganalisis seberapa bersar pengaruh Non Performing Financing (NPF), 

komposisi giro dan tabungan, Indeks Produksi Industri (IPI) dan kurs terhadap 

Return On Equity (ROE) bank syariah di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk lembaga perbankan syariah, diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

membuat kebijakan pada bank syariah terkait dengan Non Performing Financing 

(NPF), komposisi giro dan tabungan, Indeks Produksi Industri (IPI) dan kurs 

terhadap profitabilitas bank syariah.  

2. Untuk lembaga pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pelaksanaan inisiatif yang lebih efektif dan kebijakan perbankan untuk 

mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.  

3. Untuk memberikan referensi bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum 

dalam mempelajari dan memahami ilmu perbankan.  
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4. Untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan memulai suatu usaha dan 

membutuhkan dana dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS).  

5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti lain untuk memahami lebih lanjut.  

1.5 Sistematika Skripsi 

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi 

dasar dari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan konsep dan landasan pustaka yang berkaitan 

dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selain 

itu, pada bagian ini juga akan disampaikan penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan model 

analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan kerangka 

berfikir penulis.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), 
KOMPOSISI GIRO DAN TABUNGAN, INDEKS PRODUKSI 
INDUSTRI (IPI) DAN KURS TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

FATHARANI N ARIF



12 

 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. 

Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan 

teknik analisis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi dimana 

menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang 

diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. 

Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari gambaran umum subjek 

dan objek penelitian, hasil analisis, dan intepretasi. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dimana 

terdiri dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang 

berkaitan dengan hasil pembahasan. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), 
KOMPOSISI GIRO DAN TABUNGAN, INDEKS PRODUKSI 
INDUSTRI (IPI) DAN KURS TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

FATHARANI N ARIF




