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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah   

Laporan keuangan adalah laporan yang disajikan oleh sebuah lembaga 

baik bank maupun non bank yang bersumber dari fakta-fakta dan transaksi-

transaksi yang dilakukan perusahaan. Ini bertujuan untuk memberi informasi 

kepada pihak lain maupun kepada perusahaan itu sendiri guna meningkatkan 

kinerja perusahaan yang lebih optimal dan maksimal dalam mencapai tujuan 

perusahaan itu sendiri. 

Di dalam islam cukup jelas dalam urusan utang piutang. Sehingga allah 

berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 4:58 

                          

                            

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mendengar lagi Maha melihat” 

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan salah satu alat bukti yang dibuat perusahaan untuk melihat semua 

utang piutang yang pernah dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. Yang 



2 
 

mana perusahaan berkewajiban untuk membayar utang-utang yang pernah 

dilakukannya (Hery Augus Gumelar:2016) 

 Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) 

yang menyalurkan dan dari pihak kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak 

yang membutuhkan dana (defisit unit) pada waktu yang ditentukan. Di dalam 

undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Bank mempunyai 

fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada 

kepercayaan masyarakat. Sedangkan bank dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 

tahun 2008 tentang perbankan Syariah menyatakan “perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut Tentang bank syariah dan unit usaha syariah 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dalam prakteknya, perbankan syariah 

harus mengikuti peraturan serta batasan-batasan dalam syariat yang telah di 

tentukan islam.(Zahir Razan a :2017)  

 Inflasi secara umum didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai 

akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang 

atau jasa yang tersedia (penawaran), sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya 

nilai uang (Chasanah dan Mutaminah, 2012 dalam Vika Anggun, 2017). 
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Penyebab terjadinya inflasi terbagi  dalam tiga bagian yaitu : (a) tarikan 

permintaan (demand-pull inflation), terjadi apabila permintaan agregat  

meningkat lebih cepat dibandingkan  dengan potensi produktif   perekonomian. 

(b) dorongan biaya (cost-push inflation), terjadi apabila adanya depresiasi nilai 

tukar, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur oleh pemerintah dan 

terganggunya distribusi. Sedangkan (c) ekspektasi inflasi (inflation expectation), 

terjadi apabila perilaku  masyarakat  dan  pelaku  ekonomi  lebih  cenderung  

bersifat  adaptif (forward looking) (Abdullah, 2010: 60 dalam Vika Anggun, 

2017). 

Rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Rasio BOPO di gunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin 

besar BOPO maka akan semakin atau menurun kinerja keuangan perbankan. 

Begitu juga sebaliknya , jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik ( Ambo, 

2013 Herry Augus Gumelar, 2016 ). Mengingat kegiatan uatama bank pada 

prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank 

didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga setiap peningkatan biaya operasional 

akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan 

menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003 

Herry Augus Gumelar, 2016) 
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 BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokokya, 

yaitu perbadingan antara total biaya dengan total pendapatan yang dihasilkan 

(Kasmir, 2009 Herry Augus Gumelar, 2016), semakin tinggi rasio BOPO maka 

efisiensi dari bank tersebut semakin kecil. Semakin tinggi biaya maka bank 

menjadi semakin tidak efisien sehingga perubahan laba operasional makin kecil.  

Indikator lain dalam persaingan industri adalah posisi relatif perusahaan 

dalam persaingan industri.  Dalam matriks portofolio  BCG, daya tarik bisnis 

tercermin  dari sumbu (axis) horisontal. Indikator posisi relatif perusahaan dalam 

persaingan industri dapat diukur dari pangsa pasar (market share). Semakin tinggi 

pangsa pasar mencerminkan semakin tinggi kekuatan perusahaan dalam 

persaingan pasar. Pada dasarnya, seluruh aktivitas perusahaan lebih banyak 

bersifat pengeluaran, sedangkan penjualan  merupakan  unsur  penerimaan.  Jadi  

semakin  besar  pangsa  pasar  atau semakin tinggi penjualan relatif perusahaan 

dalam industri berarti semakin tinggi penerimaan  perusahaan  yang merupakan  

komponen  penting dalam perhitungan  laba perusahaan.( Cyrillius Martono: 

2002)  

 Di sisi pangsa pasar, bank syariah mempunyai share yang sangat kecil 

dibandingkan dengan bank konvensional. Secara teori, kenaikan pangsa pasar 

seharusnya juga diikuti dengan kenaikan profitabilitas. Namun berdasarkan data 

dari Bank Indonesia pada tahun 2008, kenaikan pangsa pasar justru diikuti 

dengan penurunan ROA lebih dari 0,5 % (Adi Setiawan :2009) 
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Perkembangan industry perbankan syariah pada tahun 2017 masih minim. 

Ini terlihat dari total asset perbankan syariah yang masih berada di kisaran 4,63% 

pada kuartal I 2015 dan meningkat menjadi 5,33% di 2017 dari total asset 

perbankan nasional. Kondisi ini tidak lepas dari pertumbuhan dana pihak ke tiga 

(DPK) perbankan syariah yang melambat dalam beberapa tahun terakhir. 

Akibatnya pembiayaaan perbankan syariah mengalami perlambatan, jika 

dibandingkan dengan Negara tetangga total asset mencapai 21,3%.  

Penyebab minimnya pangsa pasar industry keuangan syariah adalah karena 

istilah yang digunakan dalam industry tersebut sulit dipahami oleh masyarakat 

luas, khususnya untuk pembiayaan sebuah proyek. Akibatnya pemilik proyek 

enggan menggunakan skema keuangan syariah dalam membiayai proyeknya.dan 

juga pemerintah kurang memberi perhatian kepada perbankan syariah yang ada di 

Indonesia baik dari tata cara dan aturan hukum yang berlaku masih sangat lemah 

sehingga membuat perbankan syariah sulit untuk mengembangkan bisnis 

usahanya.  

Menurut sumber dari detikfinance.com menyebutkan bahwa alas an 

mengapa perbankan syariah masih sangat lesu adalah perbankan syariah hanya 

memfokuskan pada fungsi sebagai bank komersial namun tidak memaksimalkan 

fungsi sebagai bank investasi, disisi lain bank syariah sendrung tertuju pada 

peenyaluran kredit jangka pendek seperti kredit usaha rakyat, kemuadian produk 

yang dikembangkan bank syariah juga sangat tebatas misalnya wadiah (titipan), 

mudharobah(pinjaman), musyarokah. Jika dilihat pangsa pasar syariah di luar 

negeri seperti Saudi Arabia dengan persentase sebesar 51,2%, Kuwait sebesar 
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45,2%, Bahrain sebesar 29,3%, Qatar sebesar 25,8%, Malaysia sebesar 21,3%, uni 

emirat arab 21,3%, Pakistan sebesar 10,4%, dan turki sebesar 5,5%, sedangkan 

Indonesia berada di urutan belakang dengan besaran 5,33%, kondisi jauh dari 

harapan karena mengingat Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk 

muslim terbesar di dunia namun hanya bisa memperoleh market share sebesar 

5,33%. Harus diakui bahwa perkembangan perbankan syariah di indonesia masih 

kecil. (sindonews.com) 

 Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2012 

sampai 2016 menjelaskan bahwa perubahaan yang terjadi pada Return On Asset 

(ROA) terus mengalami fluktuasi begitu juga, inflasi ,BOPO ,pagsa pasar. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel 1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.1. 

Perkembangan  Return On Asset (ROA),  

, inflasi, BOPO, Pangsa pasar, bank syariah  

di indonesia priode 2012-2016 

Tahun  Inflasi % BOPO % Market share 

(pangsa pasar)% 

ROA % 

2012 4,3 72,20 4,58 2,14 

2013 8,83 71,38 4,89 2,00 

2014 8,36 85,96 4,85 0,41 

2015 3,35 81,13 4,83 0,49 

2016 3,02 96,02 4,86 0,63 

2017 3,61 217,4 5,33 0,53 

Sumber : www.ojk.go.id 

 Dari data table 1.1 tersebut tingkat inflasi terjadi secara fluktuatif namun 

cendrung menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut akan berpengaruh langsung 

terhadap tingkat profit yang diterima perbankan. Inflasi umumnya memberikan 

dampak yang kurang menguntungkan dalam prekonomian. Harga akan cendrung 

naik, maka orang-orang akan enggan dalam melakukan saving, mereka akan 
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cenderung mencairkan dananya dari bank den menyimpan kekayaannya dalam 

bentuk asset yang sewaktu-waktu nilainya dapat meningkat. Maka pendapatan 

bank akan menurun dari segi Return On Asset (ROA). Tetapi tidak dalam halnya, 

pada prinsip trade offI antara iflasi dan pengangguran yang saling berkaitan 

karena dengan adanya inflasi dapat menurunkan tingkat penganguran, atau dapat 

di jadikan salah satu menyeimbangkan perekonomian. 

 Dari data table 1.1 persentase tingkat rasio BOPO tahun 2012-2017 terjadi 

secara fluktuatif. BOPO merupakan biaya operasional pendapatan operasional 

yang dikeluarkan suatu perusahaan, BOPO penting untuk ,mengetahui beban-

beban serta pendapatan yang diterima suatu perbankan, bila rasio BOPO lebih 

tinggi makan akan mempengaruhi profitabilitas yang diterima perbankan akan 

mengalami penurunan. 

Dari table 1.1 pangsa pasar perbankan syariah tahun 2015 hanya mencapai 

4,83%, menurun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4.85%, sementara 

pencapaian tertinggi yang pernah dicapai perbankan syariah dalah terjadi pada 

tahun 2017 yaitu sebesar 5,33%. Melemahnya market share perbankan syariah 

akan mempegaruhi asset perbankan, karena jika market share meningkat, maka 

asset perbankan juga kan meningkat   

Dari table 1.1 tersebut berdasarkan ketentuan bank Indonesia, maka 

standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5 % dari table 1.1 ROA bank umum 

syariah dari tahun 2012- 2016 mengalami fluktuatif. ROA yang terendah terjadi 

pada tahun 2014 sebesar 0,41 % ROA penting bagi perusahaan karena dapat 
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mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

 Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topic 

yang sama dengan penelitian ini.penelitian yang dilakukan oleh Heri Augus 

Gumelar tentang pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, NPF,BOPO, terhadap 

profitabilitas bank umum syariah menunjukkan bahwa Inflasi, Suku Bunga, Nilai 

Tukar dan NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA BOPO 

berpengaruh terhadap profitabilitas , sementara dalam penelitian Ayu Yanita 

Sahara  bertentangan dengan hasil yang didapat oleh Heri Augus Gumelar  

dimana  analisis pengaruh inflasi, suku bunga BI, dan PDB terhadap profitabilitas 

bank syariah menunjukkan bahwa, inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap 

ROA begitu juga dengan suku bunga berpengaruh negative terhadap ROA 

 Penelitian dari adi setiawan (2009) membahas “analisis makro ekonomi, 

pangsa pasar, dan karateristik bank terhadap profitabilitas bank syariah dan 

berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa BOPO , pangsa pasar, CAR, 

FDR, NPF, berpengaruh terhadap ROA Bank-bank Syarian di Indonesia secara 

signifikan , dan SIZE berpengaruh negative terhadap ROA sementara penelitian 

yang dilakukan Tan Sau Eng dalam penelitian pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL 

dan CAR terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh 

dan NIM, BOPO, LDR, NPL, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap terhadap 

profitabilitas. 

 penelitian yang dilakukan oleh Dhania Tria Hapsari dalam pengaruh  

manajemen  Working Capital, Pangsa Pasar, Rasio Leverage, Dan Rasio 
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Intensitas Modal Terhadap Profitabilitas  menunjukkan hasil bahwa rasio pangsa 

pasar, tingkat perputaran modal kerja dan rasio intensitas modal tidak 

berpengaruh signifikan sedangkan rasio kas, struktur modal berpengaruh 

signifikan  terhadap profitabilitas. Penelitian ini bertentangan dengan penelitan 

yang dilakukan oleh adi setiawan (2009) membahas “analisis makro ekonomi, 

pangsa pasar, dan karateristik bank terhadap profitabilitas bank syariah 

menunjukkan bahwa pangsa pasar,CAR, FDR, NPF, BOPO, dan SIZE 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA sementara Inflasi dan GDP tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA,  

 Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda dalam uraian tersebut, penulis 

tertarik melakukan penelitian kembali dengan menggunakan variable kombinasi 

dari penelitian terdahulu dengan menggunakan rasio ROA sebagai alat ukur 

profitabilitas perusahaan yaitu “PENGARUH, INFLASI ,BOPO, DAN 

PANGSA PASAR TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM 

SYARIAH DI INDONESIA PRIODE 2012-2017”. 

 

1.2. Rumusan masalah  

 Rumusan masalah digunakan untuk membatasi arah penelitian terhadap 

objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi ruang 

lingkup objek yang sedang ditelliti, pembatasan masalah tersebut meliputi Inflasi, 

BOPO, Pangsa Pasar terhadap profitabilitas (ROA) dari 2012-2017  

 Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan masalah akan 

dilakukan dalam perumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah  inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Return On 

Aset (ROA)  bank umum syariah di indonesia priode 2012-2017? 

2. Apakah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas Return On Aset (ROA)  bank umum 

syariah di indonesia priode 2012-2017? 

3. Apakah Pangsa Pasar berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Return On Aset (ROA)  bank umum syariah di indonesia priode 2012-

2017? 

4. Apakah Inflasi, Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Pangsa Pasar ,dan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di indonesia priode 2012-2017 ? 

1.3. Tujuan dan manfaat 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas Return On Aset 

(ROA)  bank umum syariah di indonesia priode 2012-2017? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap profitabilitas Return On Aset (ROA)  bank umum 

syariah di indonesia priode 2012-2017? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pangsa Pasar terhadap profitabilitas Return 

On Aset (ROA)  bank umum syariah di indonesia priode 2012-2017? 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Inflasi, Biaya Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Pangsa Pasar  Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di indonesia priode 2012-2017 ? 
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 Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Mahasiswa  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan 

tentang Pengaruh Inflasi, Biaya Operasional/Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Pangsa Pasar Terhadap Bank Umum Syariah Mampu 

Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah  dan dapat dijadikan informasi 

mengenai keadaan lembaga keuangan bank syariah. 

2. Bagi Bank Syariah  

Diharapkan dapat dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan 

serta dapat dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan serta dapat 

meningkatkan kinerja lembaga keuangan bank syariah kedepanya. 

3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga 

dapat menarik masyarakat yang tertarik pada jasa yang di berikan oleh 

bank syariah. 

1.4. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut 

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, 

sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis 

data, pembahasan hasil analisis (pembuktian hasil hipotesis). 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

  


