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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. 

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana 

masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta 

memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan 

kedua kegiatan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam 

mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Bank 

adalah department of store, yang merupakan organisasi jasa atau pelayanan 

berbagai macam jasa keuangan. Bank dikenal sebagai perbankan yang kegiatan 

utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga 

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

menukar uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran 

(Kasmir, 2010:25).  

Sistem perbankan Indonesia menganut dual-banking system yakni bank 

konvensional dan bank syariah. Perbedaan kedua bank ini terletak pada prinsip-

prinsip yang di terapkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Bank syariah 

melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang  Nomor 10 

tahun 1998 di sebutkan bahwa prinsip syariah adalah antara perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana 
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atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilih (ijarah) 

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa 

dari pihak bank atau pihak lain (ijarah wa iqtina) ( Abdul,2012:37) 

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah berfungsi memberikan  

kemudahan terhadap aktivitas investasi atau jual beli, serta melakukan pelayanan 

jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah didalam sektor riil (Ascarya,2011:30). 

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong dan mempercepat 

kemakmuran ekonomi masyarakat melalui kegiatan perbankan, pembiayaan, dan 

investasi sesuai  kaidah Islam. Oleh karena itu bank syariah perlu meningkatkan 

kinerjanya jauh lebih baik lagi. Salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja suatu bank ialah  dengan melihat nilai profitabilitasnya. 

Profitabilitas merupakan  salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba 

menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan 

usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba  tersebut. Salah satu Indikator yang di gunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank adalah ROA (Retrun On Asset). Retrun On Asset 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang 

ada dan yang di gunakan untuk menghasilkan keuntungan.( Widya : 2015)  
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Tingkat profitabilitas bank syariah tidak terlepas dari kegiatan 

operasionalnya  yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, tabungan, dan deposito baik dengan menggunakan prinsip wadiah 

ataupun  mudharabah. Kemudian Bank Syariah akan menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan bentuk 

penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah dengan menggunakan prinsip jual 

beli, Murabahah, salam, dan istisna merupakan 3 jenis akad dalam prinsip jual 

beli yang dimiliki bank syariah. (Karim, 2014 ). 

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama 

halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual 

beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya 

pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan 

mendapatkan Return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang 

diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi 

laba bank syariah. Pembiayaan jual beli yaitu murabahah, istishna, dan 

salam.(Riyadi, 2014). 

Pembiayaan Murabahah  adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan 

pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, 

karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit -nya 

(keuntungan yang ingin diperoleh). Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 311) yang dimaksud dengan 

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya 



4 
 

 
 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba 

(Adiwarman, 2010 ) 

Pembiayaan jual beli istishna yaitu Istishna merupakan akad kontrak jual 

beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang 

pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu 

(Ismail, 2013). Akad  istishna lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, 

dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan istishna 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat 

penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan. 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan  

potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari  

tingkat Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah  

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor  kesengajaan 

dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan nasabah peminjam. Non 

Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan 

risiko kredit (Siamat 2005). Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank 

syariah bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Jika 

jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pendapatan bank 

syariah akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi profitabilitas (Hadiyati 

& Baskara, 2013). 

Menurut PBI Nomor 14/15 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset  

Bank Umum, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi 
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dalam lima golongan yaitu lancer (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang 

lancer (KL), diragukan (D), dan macet (M). Lancar dan dalam perhatian khusus 

termasuk dalam kolektabilitas lancar, sedangkan yang lainnya masuk ke dalam 

kolektabilitas pembiayaan bermasalah (Non Performing  Financing ) 

Tabel 1.1 

FEE BASED INCOME, PEMBIAYAAN JUAL BELI , NPF, BOPO, 

TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK  UMUM 

SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2014-2017 

    Sumber :  Data Statistik Perbankan Syariah 2017 (OJK) 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa menurut hasil penelitian 

Sri Dewi Anggadini (2010) menyatakan bahwa fee based income berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Hubungan antara dua variabel sangat kuat. Jika perolehan 

fee based income mengalami peningkatan maka Return On Asset (ROA) juga 

mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Namun penyimpangan terjadi 

pada tahun 2015 di mana fee based income mengalami kenaikan justru ROA 

mengalmi penurunan. 

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan paling popular karna dari 

tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada pembiayaan jual beli, 

terdapat tiga akad yang banyak digunakan yaitu murabahah, salam dan istishna. 

 

 

 

Tahun  
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Rupiah) 

Pembiayaan Jual Beli 
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NPF 

% 

 

 

 

ROA 
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BOPO 

% 

Akad  

Murabahah  

( Milliar 

Rupiah ) 

Akad  

Istishna  

    (Miliar 

    Rupiah) 

 

2014 3.663 117,371 633 4,49 2,08 96,97 

2015 4.371 122,111 770 4,84 1,59 97,01 

2016 2.311 139,536 878 4,42 1,35 96,22 

2017 6.306 148, 636 1.139 5,27 1,49 94,05 
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Namun dalam fenomena yang ada di Indonesia, hanya akad murabahah yang 

memiliki porsi paling mendominasi besarnya konstribusi yang berasal dari 

pembiayaan jual beli, pada akad istishna memiliki konstribusi yang kecil, 

sedangkan akad salam tidak memiliki kotribusi. 

Dilihat dari tabel di atas dari hubungan antara pembiayaan jual beli dengan 

ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan telah terjadi penyimpangan. 

Indikasinya adalah, semakin tinggi jumlah pembiayaan jual beli maka semakin 

tinggi pula tingkat  ROA. Penyimpangan  pada tahun 2015 dan 2016, ketika 

terjadi peningkatan pada jumlah pembiayaan jual beli, penurunan justru terjadi 

pada tingkat ROA di tahun yang sama.  

Semakin tinggi return on asset (ROA), semakin baik pula kinerja 

keuangan perusahaan (Niode 2016). Fenomena  yang terjadi pada tahun 2017 

ROA  mengalami kenaikan yang sangat pesat, namun pada kenyataan justru   

kenaikan juga terjadi pada NPF mencapai 5,27% hal ini menunjukkan rasio kredit 

macet di perbankan syariah atau Non Performing Financing masih tinggi. Untuk 

melihat kinerja perbankan syariah di lihat dari NPF nya. 

Fenomena lain yang terjadi adalah penurunan NPF diikuti dengan 

penurunan ROA. Pada tahun 2015 ke 2016 penurunan NPF dari 4,84% menjadi 

4,42% diikuti penurunan ROA dari 1,81% menjadi 1,77%. Dalam data ini 

hubungan NPF dan ROA adalah positif, hal ini bertentangan dengan teori yaitu 

NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Dari fenomena gap yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan 
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teori yang ada. Fenomena gap dan research gap yang telah disebutkan dapat 

dijadikan acuan untuk menentukan indikator yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. 

BOPO atau rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasi. Bank Indonesia menetapkan angka untuk rasio BOPO adalah di bawah 

90%, jika lebih dari 90% atau mendekati 100% maka bank tersebut dikategorikan 

tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Semakin besar BOPO menunjukan 

kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang 

mengakibatkan kerugian yang di sebabkan bank kurang efisien dalam mengelola 

usahanya. Sementara dari data di atas masih banyak menunjukan nilai rasio 

BOPO yang masih kurang efisien. (Wahyuni, 2015) 

Beberapa penelitian tentang resiko pembiayaan pada bank syariah telah di 

lakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Rahman dan Ridha (2012) 

menyatakan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF 

berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui 

Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Sari, D.W. 2013. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan jual beli dan variable NPF 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Penelitian  

Riyadi dan Yulianto (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual 

beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  
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Menurut hasil penelitian Sri Dewi Anggadini (2010) yang berjudul 

menyatakan bahwa fee based income berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Hubungan antara dua variabel sangat kuat. Jika perolehan fee based income 

mengalami peningkatan maka return on asset (ROA) juga mengalami 

peningkatan, begitu juga sebaliknya. Ishmah Wati (2012) NPF tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA dan ROE. Jika BOPO berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap ROA dan ROE.  

Penelitian selanjutnya Nenda N.N Tahun 2016 hasil penelitian 

menunjukan bahwa pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variable NPF dan BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pratiwi.D.D (2012) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan  

signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya research gap dari 

penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pembiayaan  jual beli fokus pada pembiayaan murabahah dan istishna , melihat 

pembiayaan jual beli yang sering meningkat ini akan berpengaruh terhadap 

tingkat kinerja suatu bank dan mengkaji pengaruh NPF terhadap profitabilitas. 

Penelitian ini berjudul PENGARUH FEE BASED INCOME, 

PEMBIAYAAN JUAL BELI , NPF, BOPO, TERHADAP TINGKAT 

PROFITABILITAS BANK  UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA 

TAHUN 2014-2017 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh Fee Based Income terhadap tingkat 

profitabilitas pada bank umum syariah? 

2. Bagaimanakah pengaruh Pembiayaan Murabahah  terhadap tingkat  

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia ? 

3. Bagaimanakah pengaruh Pembiayaan Istishna terhadap tingkat 

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia? 

4. Bagaimanakah pengaruh (NPF) Non Performing Financing terhadap 

tingkat profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia ? 

5. Bagaimanakah pengaruh BOPO terhadap tingkat profitabilitas pada 

bank umum syariah di indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Fee Based Income 

terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah 

terhadap tingkat profitabilitas bank Umum Syariah di Indonesia 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembiayaan Istishna 

terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis (NPF) Non Performing Finance 

terhadap profitabilitas  bank umum  syariah di Indonesia 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis BOPO terhadap tingkat 

profitabilitas bank umum syariah di indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang di harapkan penelitian adalah sebagai berikut  

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun 

peneliti pribadi.  

2. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis 

dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang 

telah ada maupun yang akan dilakukan.  

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana kondisi 

tingkat profitabilitas perbankan syariah tahun 2014 –2017 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan proposal ini, secara garis besar dapat di uraikan 

secara singkat terdiri dari lima (5) bab di mana satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan, uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam rangka bab ini pendahuluan yang menguraikan secara garis 

besar latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisikan landasan teori dari variabel-variabel yang mendukung 

terlaksananya penelitian. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Terdiri dari metodologi peneltian, pendekatan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan teknik 

pengambilan sampel, variabel penelitian, operasional variabel 

penelitian, uji instrumen, dan teknik analisis data. 

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang responden, data deskriptif, analisis data  hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian  

BAB V  PENUTUP 

Merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam 

skripsi berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai 

hal-hal yang dalam di bahas dalam skripsi ini. 

 

 


