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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Islam merupakan agama yang sempurna dan telah mengatur segala aspek 

kegiatan manusia secara menyeluruh. Hal tersebut dimulai dari hubungan pribadi 

dengan Allah SWT yang diatur melalui hubungan ibadah, hingga hubungan 

pribadi dengan pribadi lainnya, pribadi dengan lingkungannya bahkan pribadi 

dengan dirinya sendiri yang diatur dalam hubungan muamalah. 

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) 

yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih (surplus unit) 

kepada pihak yang memiliki dana kurang (deficit unit) pada waktu yang 

ditentukan (Dendawijaya, 2009: 14). Bank mempunyai fungsi sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank mendasarkan kegiatan 

usahanya pada kepercayaan masyarakat (agent of trust). Selain sebagai agent of 

trust bank juga berfungsi bagi pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataann, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi 

(Hasibuan, 2005: 4). 

Undang-undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan 

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan pasal 5 undang undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
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terdapat dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua 

jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan dalam 

menjadi dua yaitu Konvensional dan bank dengan prinsip Syariah. 

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon yang sangat 

positif dari kelompok Ekonom Muslim dan praktisi perbankan Muslim serta para 

ulama yang berusaha mengakomodir tuntutan dari berbagai pihak yang 

menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang mirip dengan Bank 

Konvensional namun dilaksanakan dengan nilai- nilai dan prinsip Syariah dalam 

Islam. Secara Filosofis Bank Syariah merupakan Bank yang segala aktifitasnya 

meninggalkan hal yang berkaitan dengan riba. Penghindaran bunga yang 

notabene sama dengan dengan Riba berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) nomor 1 tahun 2004 merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Bank 

Syariah. Sebagaimana dijelaskan secara jelas pada Al-Qurán Surat Ali Imron ayat 

130 dan Surat Al Baqarah ayat 275: 

                     

     

Ya> ayyuhallaz\i>na a>manu> la> ta’kulur-riba> ad'a>fam muda>'afataw wattaqulla>ha 
la'allakum tuflihu>n 
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan.” (Ali-Imron :130) 
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Allaz\i>na ya’kulu>nar-riba> la> yaqu>mu>na illa> kama> yaqu>mullaz\i> 
yatakhabbat}uhusy syait}a>nu minal-mass; z\a>lika bi’annahum qa>lu> innamal-bai'u 
mis\lur riba>; wa ah}allalla>hul-bai'a wa harramar-riba>; fa man ja>’ahu> mau'iz}atum 
mir rabbihi> fantaha> fa lahu> ma> salaf, wa amruhu> ilalla>h, wa man 'a>da fa ula> 'ika 
as}-h}a>bun na>r, hum fi>ha> kha>lidu>n 

 
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 (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
(Al-Baqarah :275) 

 
Maksud ayat diatas manusia dilarang mengambil harta Riba dan manusia 

yang mengambil harta riba dijelaskan oleh Allah SWT sebagai orang gila serta 

orang yang mengambil harta riba merupakan penghuni neraka yang kekal. 

Manusia boleh mengambil keuntungan melalui kegiatan jual beli karena kegiatan 

jual beli berbeda dengan riba. Perbedaaan terletak pada cara mendapatkan 

keuntungan dan kepastian keuntungan yang didapatkan. 

Berdasarkan hal tersebut didirikanlah mekanisme bank bebas bunga (riba) 

atau dikenal dengan Bank Syariah. Perbankan Syariah didirikan dengan 

berdasarkan alasan Filosofis karena dilarangnya pengambilan riba dalam kegiatan 

perbankan.  

Kehadiran Bank Syariah ditengah masyarakat kini sudah tidak asing lagi 

semenjak belasan tahun lalu saat Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi 
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tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Belum banyak warga 

Indonesia merasakan kehadirannya saat pertama pendiriannya waktu itu, 

dikarenakan minimnya cabang (Gozali, 2005:1).  

Bank Syariah kini sudah semakin tumbuh pesat dan mengalami peningkatan 

di Seluruh Indonesia. Ditunjukan dengan persebaran jumlah kantor dan cabang 

baik Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. 

Ditunjukkan pada Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Periode Januari 2010-Desember 2014 (Satuan unit) 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx 

Berdasarkan tabel 1.1, tampak bahwa perkembangan perbankan syariah 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pendirian Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 1992 ternyata direspon positif oleh pelaku industri bank di Indonesia 

sehingga pada tahun 2010 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

mencapai 11 dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23. Tahun 2014 jumlah 

BUS mengalami peningkatan sehingga berjumlah 12 namun UUS mengalami 

penurunan berjumlah 22.  

  Keadaan persaingan antar bank syariah yang sangat ketat dan ancaman 

likuidasi untuk bank-bank yang bermasalah dengan kondisi keuangannya 

membuat manajemen harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 
(Desember) 

Jumlah BUS 11 11 11 11 12 
Jumlah Kantor BUS 1.215 1.401 1.745 1.998 2.147 
Jumlah UUS 23 24 24 23 22 
Jumlah Kantor UUS 262 336 517 590 320 
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sehingga kesehatan bank dapat terjaga, karena baik buruknya kesehatan bank 

akan mempengaruhi kepercayaan pihak yang berhubungan dengan bank tersebut. 

Bank juga merupakan perusahaan dimana likuiditas dan solvabilitas merupakan 

hal yang penting serta berkaitan langsung dengan dengan kepercayaan nasabah 

maupun pemerintah.  

Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta kerumitan yang 

sangat tinggi, dapat mempengaruhi kinerja suatu bank. Kerumitan usaha 

perbankan yang tinggi dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank-bank 

yang ada di Indonesia. Lemahnya kondisi bank seperti manajemen yang kurang 

memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau grup usaha sendiri serta modal 

yang tidak dapat menutupi resiko-resiko yang dihadapi bank menyebabkan 

kinerja bank tersebut menurun. Akhirnya, ketika kinerja bank menurun maka 

kepercayaan masyarakat terhadap bank juga akan menurun dan akhirnya 

berdampak pada menurunnya profitabilitas (Dendawijaya, 2005:20) 

Faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank bersumber dari 

berbagai kinerja operasi yang ditunjukan beberapa indikator. Salah satu sumber 

utama indikator yang dijadikan dasar penelitian adalah laporan keuangan bank 

yang berisi beberapa rasio-rasio keuangan seperti yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya Capital Adequancy Ratio (CAR), Financing to Deposit 

Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Total Akiva. Analisis laporan 

keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai 

laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan, 

tidak terkecuali usaha perbankan (Sartika, 2012:7 ). 
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 Profitabilitas merupakan ukuran yang tepat untuk mengukur prestasi 

keuangan bank dibandingkan variabel lain dalam hal ini Return on Assets (ROA) 

sebagai proksi yang tepat dalam menghitung profitabilitas. Jika bank memiliki 

profitabilitas bagus maka bank akan dapat bertahan, namun jika bank ingin 

mendapatkan untung maka bank harus mengorbankan likuditasnya. Kebalikannya 

jika bank ingin likuiditas lancar maca kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan akan berkurang bahkan hilang. Hal ini dikarenakan trade off antara 

likuiditas dengan profitabilatas berdasarkan argumen bahwa Investasi di 

pendanaan jangka pendek memiliki efek yang berkebalikan antara likuiditas dan 

profitabilitas (Ali: 2013). 

 Total Assets atau Total Aktiva dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran 

perusahaan. Hal ini disebabkan total aktiva lebih stabil dan lebih representatif 

dalam menunjukan ukuran perusahaan dibanding kapitalisasi pasar dan penjualan 

yang sangat dipengaruhi oleh demand and supply dan berpengaruh langsung pada 

profitabilitas (Sudarmadji dan Sularto, 2007). 

Rasio permodalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Capital 

Adequancy Ratio (CAR). CAR merupakan alat analisis yang dipakai untuk 

mengetahui berapa jumlah modal yang memadai. Selain itu untuk menunjang 

kegitan operasional dan cadangan untuk menyerap resiko yang yang mungkin 

terjadi. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi CAR, akan berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas (Margaretha, 2007:63). 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang memperhitungkan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan kredit atau pembiayaan. FDR berfungsi 
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sebagai salah salah satu indikator untuk menilai fungsi likuiditas bank. Dari 

analisis fungsi likuiditas dengan variabel FDR berpengaruh positif dengan ROA 

(Suhirman, 2001:22). 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang berkaitan dengan 

resiko kredit atau resiko pembiayaan. Klasifikasi resiko kredit antara lain Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet. Jika NPF tinggi maka akan mengakibatkan ROA 

turun dengan pendapatan laba atau keuntungan kecil (Dendawijaya, 2005:122). 

Adapun dinamika pergerakan rasio Bank Syariah antara Januari 2010 hingga 

Desember 2014 ditunjukan dalam Tabel 1.2 berikut ini. 

 
Tabel 1.2 

Data Pergerakan Rasio Perbankan Syariah 
Periode Januari 2010-Desember 2014 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Default.aspx  
 

Tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa secara empirik tampak bahwa rasio-rasio 

keuangan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Selain itu terdapat 

penyimpangan dengan teori yang menyatakan hubungan CAR, FDR, dan NPF 

terhadap ROA. 

Pada tahun 2012 ketika ROA naik menjadi 2,14%, CAR justru mengalami 

penurunan sebesar 2,50%. Namun, sebaliknya ketika ROA turun pada tahun 2013 

dan 2014 masing-masing sebesar 2,00% dan 0,85%, CAR justru mengalami 

Indikator 
(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA  1,67 1,79 2,14 2,00 0,85 
CAR 16,25 16,63 14,13 14,17 15,74 
FDR 89,67 88,94 100,00 102,76 91,50 
BOPO 80,54 78,41 74,97 77,97 94,16 
NPF 3,02 2,52 2,2 2,87 4,33 
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kenaikan sebesar 14,17% pada tahun 2013 dan 15,74% pada tahun 2014. Hal ini 

bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa CAR berhubungan positif 

dengan ROA. 

Rasio FDR juga mengalami penyimpangan dengan teori yang ada. Saat rasio 

FDR turun sebesar 0,73% pada tahun 2011, ROA justru mengalami kenaikan 

sebesar 0,12%. Namun sebaliknya, ketika rasio FDR naik sebesar 2,76% pada 

tahun 2013, ROA justru mengalami penurunan sebesar 0,14% sehingga 

menimbulkan kesan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun, 

teori mengatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. 

Berkaitan dengan fenomena gap di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut diperkuat 

adanya research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu 

tentang Non Performing Finance (NPF) Ratio yang diteliti oleh Pratiwi (2012) 

menunjukan adanya pengaruh secara parsial terhadap ROA. Penelitian Wisnu 

Nugroho (2011) rasio ini menunjukan pengaruh negatif terhadap ROA, 

sedangkan penelitian oleh Shalahuddin Fahmy (2013) menunjukan tidak adanya 

pengaruh rasio ini terhadap ROA. Berdasarkan hasil tersebut, perlu diadakan 

penelitian lanjutan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitan. 

Financing Deposit Ratio (FDR) yang diteliti oleh Sartika (2012) dan  

Nugroho (2011) menunjukan adanya pengaruh positif antara FDR dengan ROA. 

Sedangkan penelitian Fahmy (2013) dan Pratiwi (2012) rasio ini menunjukan 

hasil yang tidak signifikan terhadap ROA. 

Penelitian mengenai pengaruh CAR terhadap ROA yang diteliti oleh Fahmy 
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(2013) mengungkapkan bahwa Capital Adequency Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). Namun hasil penelitian tersebut 

bertentangan dengan hasil penelitian Sartika (2012) dimana CAR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA. 

 Hasil Penelitian Sartika (2012) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap ROA. Namun, berbeda hasil penelitian Kosmidou 

(2008) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap ROA. 

Berdasarkan fenomena gap dan research gap di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rasio CAR, FDR, FDR, dan Total 

Aktiva terhadap ROA sehingga peneliti ingin mengangkat penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Likuditas 

dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia Periode Januari 2010-Desember 2014.” 

Terdapat beberapa alasan penulis dalam memilih keempat variabel diatas. 

Pertama dari variabel ukuran perusahaan adalah penulis ingin mengetahui apakah 

bank dengan ukuran yang masif atau besar memiliki profitabilitas yang tinggi 

dibandingkan bank dengan ukuran yang lebih kecil. Kedua dari variabel 

kecukupan modal, penulis ingin membuktikan apakah modal bank dapat 

mempengaruhi profitabilitas bank padahal dana yang lebih sering digunakan 

berasal dari dana nasabah dan modal bank hanya digunakan sebagai cadangan 

saja atau sebagai reserve fund. Ketiga dari variabel Likuiditas, Penulis ingin 

mengangkat likuiditas sebagai variabel independen karena telah terjadi 
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ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu dengan teori likuiditas. 

Terakhir dari variabel pembiayaan bermasalah, penulis ingin mengetahui apakah 

pembiayaan bermasalah memang berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

sesuai dengan teori padahal terdapat penelitian terdahulu yang mneyatakan 

bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitablitas. 

Pemilihan Bank Syariah sebagi Objek sampel dikarenakan Bank Syariah 

masih tergolong pemain baru dalam industri perbankan dibandingkan dengan 

bank konvensional yang telah lama berdiri sehingga masih sedikit penelitian 

tentang Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional. Selain itu, Bank Syariah 

pertumbuhannya sangat pesat sehingga sangat mungkin terjadi penyimpangan 

hasil dikarenakan pertumbuhan Bank Syariha yang sangat pesat setiap tahunnya. 

Pemilihan Periode Januari 2010-Desember 2014 dikarenakan telah banyak 

penelitian yang dilakukan pada periode sebelumnya dan juga pada tahun 2008 

terdapat krisis yang melanda Indonesia yang tentu akan sangat mempengaruhi 

hasil penelitian dibandingakan periode setelahnya dimana dampak krisis telah 

hilang sehingga hasil penelitian akan lebih stabil.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

   Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

  suatu permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Likuiditas dan 

Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 
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Syariah di Indonesia secara simultan? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Likuiditas dan 

Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah di Indonesia secara parsial? 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Likuiditas 

dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di 

Indonesia secara simultan. 

2. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Likuiditas 

dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di 

Indonesia secara parsial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi manajemen 

perbankan dalam mencapai kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

melalui Profitabilitas dalam rangka ekspansi usaha. 

2. Hasil penelitan ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi 

kepada para Investor dan memberikan alternatif pertimbangan dalam 

mengambil keputusan berinvestasi mempertimbangkan kondisi 

perekonomian makro 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dasar perluasan terutama yang 

berhubungan profitabilitas perbankan syariah. 
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