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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki peran 

penting dalam kemajuan ekonomi suatu Negara, khususnya bidang 

pembiayaan perekonomian. Hal ini disebabkan karena bank mempunyai 

kegiatan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat.  

Perbankan syariah sebagai komponen perbankan diindonesia mampu 

menarik perhatian dunia dengan ketahananya dalam menghadapi krisis 

keuangan global ditahun 2008. Kemudian pertumbuhan asset perbankan 

syariah di indonesia dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Tetapi, asset 

perbankan di indonesia masih tetap di dominasi oleh perbankan 

konvensional dimana asset perbankan konvensional lebih dari 96% dan 

asset perbankan syariah tidak lebih dari 4%. Karena itu perbankan syariah 

harus memiliki kemampuan memperoleh profit untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bank umum syariah kedepanya. 

Menurut Wibowo (2013) yang membedakan antara manajemen bank 

syariah dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada 

pembiayaan dan pemberian balas jasa yang diterima oleh bank dan 

investor. Balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa 
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bunga (interest loan atau deposit) dalam prosentase pasti. Jadi tidak peduli 

kondisi dari peminjam dana (borrowers) apakah masih mampu ataukah 

tidak dalam melunasi hutang sehingga hal ini akan membebani bagi pihak 

borrowers. Sementara pada bank syariah, hanya memberi dan menerima 

balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank syari’ah akan 

memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh 

bank tersebut. Apabila proyeknya gagal, maka akan dicarikan solusi 

penyelesaian. 

Adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 

membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur 

keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan nasional. Meskipun terjadi krisis moneter 

dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, bank 

syariah justru mengalami perkembangan dan dapat membuktikan sebagai 

lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis perekonomian yang 

semakin parah. Pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan 

kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat 

integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global merupakan salah satu 

alasan mengapa bank syariah dapat bertahan. Perkembangan jumlah bank 

syariah di indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan 

tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik 

bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut 

masih kompetitif dibandingkan bunga di bank konvensional. 
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Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan bulan 

Desember 2016, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan 

sebanyak 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 

165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada diindonesia adalah 

BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak 

dibidang perbankan yang menerapkan sistem ekonomi islam dan kegiatan 

operasionalnya. BPRS tidak jauh beda dengan BPR konvensional, 

perbedaan yang mendasar terletak pada konsep dasar kegiatan operasional. 

BPR konvensional merupakan menerapkan sistem bunga dalam 

pembagian keuntungan, sedangakan BPRS tidak merapakan sistem bunga 

(riba) tetapi menerapkan system bagi hasil dalam pembagian hasil 

usahanya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat :275 

ب ب ي أُْكلُْىَ  الَِّزييَ  ب إِلََّ ي قُُْهْىَ  ل َ الشِّ و  بَّطََُُ الَِّزي ي قُْمَُ ك  ْيط بىَُ ي ت خ  لِكَ  اْلو سَِّ ِهيَ  الشَّ  ر 

ُنَْ َِّ  ً ب ق بلُْاَْ بِأ ب ب ِهْثلَُ اْلب ْيعَُ إًَِّو  لََّ الشِّ أ ح   ّ مَ  اْلب ْيعَ  للّاَُ  شَّ ح   ّ ب ب  بءٍَُ ف و ي الشِّ ِعظ ة َ ج  ْْ َِ هِّي ه  بَِّ  سَّ

ِ ىَ  ب ف ل َََُ ف بًت  ل فَ  ه  أ ْهُشٍَُ س   ّ يَْ للّاَِ     إِل ى  ه   ّ بدَ   ئِكَ  ع  لـ  ّْ ُ بةَُ ف أ ِ ب ُُنَْ الٌَّبسَِ أ ْصح  بلُِذّىَ  فِي  خ 

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba
(1)

 tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila
(2)

. 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 
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dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu
(3)

 (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) 

Saat ini seperangakat aturan yang mengatur tentang perlakuan 

akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktifitas 

bank syariah telah dikeluarkan, yaitu pernyataan standar akuntansi 

keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntasi perbankan syariah tahun 2002. 

Pernyaatan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atau transaksi 

khusus yang berkaitan dengan aktifitas bank syariah.Peraturan berdasarkan 

PSAK No 59 ini menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam 

menjalankan kegiatannya dan telah menjadi standar perlakuan akuntansi 

tentang perbankan syariah diindonesia. Pernyataan yang diterpakan oleh 

bank umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini memberikan pengakuan yang 

lebih tegas mengenai operasional bank syariah. 

Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan 

perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu 

meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta 

dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. 
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Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah 

melihat tingkat profitabilitasnya. 

Salah satu metode dalam menilai tingkat kesehatana bank ialah 

dengan menggunakan rasio kemampuan laba atau disebut juga dengan 

rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tolak ukur 

Return On Asset (ROA) sebagai tolak ukur tingkat kemampuan bank. 

Semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin baik pula kinerja keuangan 

perusahaan. 

Tabel I.1 

Profitabilitas BPRS yang ada di Provinsi Riau dan Kepri 

Triwulan 2012-2016 

 

No 

 

Periode 

ROA BPRS 

Berkah Dana 

Fadhilah (%) 

ROA BPRS 

Hasanah 

(%) 

ROA BPRS 

Syarikat 

Madani (%) 

ROA BPRS 

Vitka 

Central (%) 

1.  Maret 2012 0,28 0,71 0,91 - 

2.  Juni 2012 0,36 1.30 2,29 0,91 

3.  September 2012 -5,44 -2,62 3,24 1,02 

4.  Desember 2012 -5,20 -1,88 3,62 0,15 

5.  Maret 2013 -0,03 0,50 0,43 0,65 

6.  Juni 2013 -0,32 -0,57 0,92 1,95 

7.  September 2013 -12,89 -0,49 1,90 0,77 

8.  Desember 2013 -8,51 1,26 2,25 1,75 

9.  Maret 2014 1,62 -0,72 0,28 4,22 

10.  Juni 2014 1,87 -1,63 0,84 3,54 

11.  September 2014 1,44 -2,58 1,32 1,35 



 
 

 
 

6 

12.  Desember 2014 0,82 -2,36 2,24 1,26 

13.  Maret 2015 0,44 0,03 0,52 2,01 

14.  Juni 2015 0,60 -3,26 2,47 -0,56 

15.  September 2015 1,08 -4,02 1,64 -0,69 

16.  Desember 2015 0,98 -2,70 2,13 -0,22 

17.  Maret 2016 0,31 -0,31 0,52 1,59 

18.  Juni 2016 -0,47 -1,27 0,96 0,22 

19.  September 2016 1,09 -2,14 1,66 0,85 

20.  Desember 2016 0,24 -2,40 1,72 1,02 

Sumber: (www.bi.go.id;Olahan Penulis 2017) 

Pada tabel I.1 profitabilitas diatas dapat bisa kita lihat bahwa 

pertumbuhan profitabiltas pada ROA dari 4 BPRS yang ada di Provinsi 

Riau dan Kepualan Riau per Triwulannya tidak stabil. Data diatas diambil 

sejak tahun 2012-2016. BPRS yang pertama yaitu BPRS Berkah Dana 

Fadhillah yang terletak di Kabupaten Kampar. Dimana BPRS tersebut 

pada tahun 2013 sangat mengalami penurunan(-0,03%, -0,32%, -12,89% 

dan -8,51%) dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan(1,62%. 1,87%, 

1,44% dam 0,82%). BPRS kedua BPRS Hasanah yang terletak di kota 

Pekanbaru. BPRS Hasanah ini sangat mengalami penurunan Profitabilitas 

setiap tahunnya. BPRS yang ketiga BPRS Syarikat Madani yang terletak 

di Kepulauan Riau dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan setiap 

Triwulannya (0,91%, 2,29%, 3,24% dan 3,62%). Akan tetapi setelah tahun 

2012 tersebut BPRS Syarikat Madani tidak stabil dimana adanya 

peningkatan dan penurunan setiap Triwulan. Dan BPRS yang keempat 

yang terletak di Kepulauan Riau BPRS Vitka Central. BPRS ini sama 
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dengan BPRS yang lainnya dimana terjadinya ketidakstabilan 

profitabilitas ROA setiap per Triwulannya. Dari keempat PT. BPRS yang 

berada di Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) per Triwulan selama tahun 

2012-2016 mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut bisa disebabkan oleh 

banyak hal seperti pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Loan (NPF). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan rasio tingkat 

kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan 

untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman 

aktiva beresiko. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan 

memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat yang 

akhirnya dapat meningkatkan Return On Asset (ROA). Pihak bank perlu 

meningkatkan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia minimal 8%, karena dengan modal yang besar 

perusahaan sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas 

yang menguntungkan dalam rangka menigkatkan laba. Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dalam penelitian Ghozali (2007) dan Azmy (2014) 

menunjukan adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2009) dan 

Regina (2012) yang menunjukan adanya pengaruh yang positif antara 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA). Dengan 

adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan 
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penelitian lanjutan pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Return On Asset (ROA). 

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap 

dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank 

syariah, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk bank umum. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang diteliti oleh Adi Stiawan (2009) 

menunjukkan adanya pengaruh positif antara FDR terhadap profitabilitas 

bank. Sedangkan penelitian Siti Nurkhosidah (2010) dan Yuliani (2007) 

rasio ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut   

menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang digunakan 

untuk rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. NPF lebih 

dikenal dengan nama Non Performing Loan (NPL) di dalam bank 

konvensional. Menurut Penelitian Rahmi (2016) menunjukkan adanya 

pengaruh positif NPF terhadap ROA. Sedangkan penelitian Muh. Sabir. 

M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (2012), Non Performing 

Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA didukung 

oleh Hasan (2014) yang menyatakan bahwa NPF terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh CAR, FDR, dan NPF,terhadap 

profitabilitas menunjukan hasil yang berbeda beda.  

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembiayaan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dana.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_syariah.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_syariah.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_umum.aspx
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Penelitian oleh Chandra Chintya Putri dan Suhermin (2015) 

menunjukkan bahwa variabel kredit bermasalah Non Performing Loan 

(NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa 

yang terdaftar di BEI dengan aset lebih dari 50 milyar. Loan to Deposit 

Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA) 

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang terdaftar di BEI 

dengan aset lebih dari 50 milyar. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Chandra 

Chintya Putri dan Suhermin (2015) Pengaruh NPL, LDR, CAR Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa peniliti berkeinginan 

meneliti  faktor CAR, FDR dan NPF terhadap  Profitabilitas pada BPRS 

yang berada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH CAR, FDR DAN NPF TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA BPRS PROVINSI RIAU DAN 

KEPULAUAN RIAU PERIODE 2012-2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang 

diteliti : 

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS yang 

berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016 ? 
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2. Apakah FDR berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS yang 

berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016 ? 

3. Apakah NPF berpengaruh terhadap profitabilitas pada BPRS yang 

berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016 ? 

4. Apakah CAR, FDR DAN NPF secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada BPRS yang berada di Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau Periode 2012-2016 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan   perumusan  masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada BPRS 

yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap profitabilitas pada BPRS 

yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap profitabilitas pada BPRS 

yang berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR dan NPF secara bersama-

sama terhadap profitabilitas pada BPRS yang berada di Provinsi Riau 

dan Kepulauan Riau Periode 2012-2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat : 

 



 
 

 
 

11 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan bagi manajemen 

perusahaan, stakeholder (Pihak yang berkepentingan),dan calon 

investorterutama sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan 

keputusan sehubungan dengan penerapan strategi dalam operasional 

perusahaan dan pengungkapannya dalam laporan tahunan perusahaan. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan  informasi bahwa struktur kepemilikan  merupakan salah 

satu faktor yang dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat, dalam  meningkatkan citra dan legitimasi perusahaan 

di masyarakat 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah referensi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya  pada masa yang akan datang  

khususnya yang membahas topik yang sama. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai aplikasi dan tambahan ilmu pengetahuan dari teori yang telah 

dipelajari didalam perkuliahan. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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   Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang laporan 

keuangan, laporan keuangan dalam pandangan islam, bank 

syariah, perbedaan bank konvensional dan bank syariah, 

profitabilitas, CAR, FDR, NPF, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Membahas metode penelitian yang mencakup desain 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

defenisi operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari data yang telah diproleh. 

BAB V : PENUTUP 

   Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberikan saran 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 

 


