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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman telah mengubah dunia usaha menjadi lebih baik dan 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perekonomian suatu negara telah 

berubah dari yang sebelumnya agraris berubah menjadi negara industri. Hal ini 

ditunjukkan dengan munculnya berbagai macam industri yang menghasilkan 

produk sejenis maupun produk yang tidak sejenis. Sehubungan dengan 

perkembangan dunia usaha tersebut, maka timbullah semakin ketatnya persaingan 

dunia usaha sehingga mengakibatkan banyaknya tuntutan agar kinerja perusahaan 

mencapai suatu tujuan yang layak, serta mendorong manajemen perusahaan untuk 

bekerja lebih efektif dan lebih efisien.  

Informasi yang dibutuhkan berupa informasi dalam bentuk laporan 

keuangan. Tujuan perusahaan tersebut pada umumnya adalah memperoleh laba. 

Akan tetapilaba yang besar belum tentu memaksimalkan nilai perusahaan. 

Kemampuan menghasilkan laba yang maksimal pada suatu perusahaan sangat 

penting karena pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya 

investor dan kreditor mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan 

perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen dalam menghasilkan laba dimasa 

mendatang Suprihatmi (2010). Untuk dapat menilaikinerja perusahaan, maka 

pihak-pihak yang berkepentingan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

yang dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan. 
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Laporan keuangan merupakan sumber – sumber informasi atau media 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan Harahap (2010:15). 

Pentingnya penilaian kondisi ekonomi suatu perusahaan didasarkan pada motivasi 

untuk mengetahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya, motif ini pun berbeda 

diantara pengguna informasi laporan keuangan, bagi investor suatu laporan 

keuangan perusahaan dapat bermanfaat untuk menentukan keputusan apakah akan 

berinvestasi di perusahaan tertentu.  

Cara untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan yaitu 

dengan melihat pertumbuhan laba yang didapat oleh suatu perusahaan pada suatu 

periode tertentu, karena pertumbuhan laba merupakan suatu indikasi bahwa 

terjadinya suatu perubahan kondisi ekonomi dalam suatu perusahaan, yaitu 

perubahan ke arah yang lebih baik apabila perusahaan tersebut mendapatkan laba, 

dan akan menjadi negatif apabila suatu perusahaan rugi, karena tujuan utama 

perusahaan adalah menghasilkan laba yang maksimal.  

Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk 

periode bersangkutan, sementara pos – pos dalam laporan merinci bagaimana laba 

didapat. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas 

barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli 

sumber daya alam dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut (Warren, dkk 

2015:2). 

Pertumbuhan laba bisa menjadi salah satu tolok ukur bagi para investor 

untuk mempercayakan dananya pada saham perusahaan bersangkutan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Pertumbuhan laba bisa diprediksi dengan 
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melihat selisih dan perbedaan selisih suatu perusahaan dari satu tahun ke tahun 

berikutnya.Dengan memperhatikan dan mengamati pergerakan pertumbuhan laba, 

maka diharapkan investor bisa segera mengambil tindakan atas suatu portofolio 

saham yang diinvestasikannya di bursa saham. Investor pasti akan memilih 

portofolio yang paling menyehatkan bagi posisi investasinya hingga masa 

mendatang. 

Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum digunakan 

dalam menganalisis laporan finansial suatu perusahaan. Dengan menggunakan 

alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran 

kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan. Penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor yang 

ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor dimasa yang akan datang 

yang mungkin akan mempngaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan 

yang bersangkutan (Hery, dkk 2016:137). 

Keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia 

sebenarnya telah muncul pada tahun 1991, seiring diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 oleh Bank Indonesia. Pada 1 November 1991 

berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yang bernama Bank Muamalat 

Indonesia dan setelah diterbitkannya peraturan pemerintah yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang dual banking system membagi 

bank menjadi dua jenis yaitu bank dengan sistem operasional konvensional dan 

bank dengan sistem operasional syariah. 
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Pada saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia tumbuh dengan 

pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang muncul dan bersaing 

dengan bank konvensional yang telah beroperasi dan dikenal lebih dahulu oleh 

masyarakat Indonesia dalam usaha pelayanan nasabah. Menurut data yang 

dikeluarkan Bank Indonesia pada Desember 2007 di Indonesia terdapat 3 Bank 

Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank 

Mega Syariah Indonesia serta 26 Unit Usaha Syariah dengan total aset lebih dari 

36 triliun rupiah (belum termasuk BPRS). Jumlah tersebut terus bertambah, pada 

Desember 2010 terdapat 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah 

(belum termasuk BPRS). Total aset dari 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit 

Usaha Syariah tersebut mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. 

Perkembangan jaringan pelayanan jasa keuangan berbasis syariah tersebut 

dapat mengidentifikasikan tingginya kebutuhan/permintaan masyarakat terhadap 

pelayanan jasa keuangan berdasar prinsip syariah. Dalam rangka memperebutkan 

pasar perbankan di Indonesia dan semakin ketatnya persaingan antara bank 

syariah dan konvensional, maka bank syariah dituntut memiliki tingkat kesehatan 

dan kinerja keuangan yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba 

yang dihasilkan oleh bank syariah, pertumbuhan laba yang baik merupakan 

isyarat kinerja perusahaan yang baik. Akibatnya dari pertumbuhan laba yang baik 

akan menaikkan nilai perusahaan (Diah, 2012). Adapun pertumbuhan laba bank 

syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah permodalan, 

pembiayaan, non performing finance, dana masyarakat, dan biaya operasional. 
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Berikut dapat dilihat data pertumbuhan laba pada bank-bank syariah di Indonesia 

pada tahun 2013-2017, sebagai berikut : 

Tabel. 1.1 

Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia  

Tahun 2012-2016 

 

 
 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh rata-rata pertumbuhan laba pada tahun 

pada tahun 2012 sebesar 1,64232, pada tahun 2013 sebesar (0,03109) tahun 2014 

sebesar (0,29714), pada tahun 2015 sebesar 2,72161 dan pada tahun 2016 sebesar 

1,38682dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba Bank 

Umum Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi.  

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba 

mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode 

bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat. 

Laba merupakan perkiraan atas kenaikan (atau penurunan)ekuitas sebelum 

distribusi kepada dan kontribusi dari pemegang ekuitas. Salah satu manfaatlaba 

adalah untuk memprediksi pertumbuhan laba perusahaan tahun yang akan datang.  

2012 2013 2014 2015 2016

1 PT. Bank Muamalat Indonesia 0.42318             (0.57592)               (0.65380)         0.30292               0.08080             

2 PT. Bank Syariah Mandiri 7.74275             0.27163                (0.94924)         17.64634            0.38791             

3 PT. Bank Mega Syariah 0.53558             0.15281                0.38982           0.39984               0.21376             

4 PT. Bank BRI Syariah 0.54436             0.23015                0.25058           6.04524               (1.03418)           

5 PT. Bank Syariah Bukopin 0.46101             (0.19432)               (0.88474)         2.86204               0.12376             

6 PT. Bank BNI Syariah 0.41394             (0.19111)               (0.88367)         (0.29734)             11.04620          

7 PT. Bank Jabar Banten Syariah 2.79676             (0.67861)               (0.05568)         4.03574               (0.63528)           

8 PT. BCA Syariah 0.41684             0.13006                (0.55688)         (0.11429)             3.27200             

9 PT. Maybank Syariah Indonesia 0.23434             0.51927                0.01958           0.80983               0.57087             

10 PT. Bank Panin Syariah 2.85443             0.02515                0.35260           (4.47420)             (0.15769)           

1.64232             (0.03109)               (0.29714)         2.72161               1.38682             

Tahun
Nama PerusahaanNo

Rata-rata 
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Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2009:129) yang menyebutkan 

bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Posisi likuiditas 

perusahaan pada kemampuannya pembayaran dividen sangat berpengaruh karena 

dividen dibayarkan dengan kas dan tidak dengan laba ditahan, perusahaan harus 

memiliki kas tersedia untuk pembayaran dividen. Penelitian ini memproksikan 

likuiditas perusahaan dengan current ratio. 

Dalam Kasmir (2009:134) current ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Semakin besar current ratio 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dan tingginya current ratio menunjukkan keyakinan investor 

terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang dijanjikan.  

Jenis rasio hutang (leverage ratio) dalam penelitian ini adalah debt to 

equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

hutang dengan ekuitas. Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.  

Menurut Kasmir  (2009:196) net profit margin adalah ukuran keuntungan 

dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Net profit margin merupakan kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin (NPM) 

dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 

Semakin tinggi NPM maka semakin efektif suatu perusahaan dalam menjalankan 

operasinya. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana Pihak 

Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. 

Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan 

untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak 

Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari 

masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah 

dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Perbankan Syariah 

akan disalurkan ke berbagai jenispembiayaan (Andraeny, 2011) 

 Menurut Dendawijaya( 2009 : 200) dana pihak ketiga adalah Dana yang 

dihimpun darimasyarakat ternyata merupakansumber dana terbesar yang paling 

diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang 

dikelola bank, dana dari masyarakat yang sering disebut dengan dana pihak ketiga 

terdiri atas beberapa jenis yaitu Giro (Demand Deposit), Tabungan (Saving 

Deposit) dan Deposito (Time Deposit). Pertumbuhan DPK adalah suatu 

kemampuan bank yangmembandingkan antara selisih total DPK pada satu periode 

dengan periode sebelumnya di banding dengan total DPK periode sebelumnya. 

Non Performing Finance (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan 

bermasalah dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Dikutip dari Muhammad 
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dan Firdaus (2010) Bank Indonesia memberikan batas maksimal NPF gross bagi 

bank syariah sebesar 5%. NPF gross terdiri dari pembiayaan bermasalah yang 

digolongkan dalam beberapa tingkatan kolektibilitas. Kolektibilitas adalah 

penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang 

diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 

Lancar (L), Dalam FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam 

menyalurkan kredit sehingga pertumbuhan laba juga akan semakin rendah. 

Laba dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilansuatu perusahaan yang 

tercermin daam kinerja manajemennya. Informasi mengenai kinerja masa lalu 

yang terdapat pada informasi laba dapat digunakan untuk memprediksi 

kinerjamasa depan perusahaan, walaupun kesuksesan masa lalu tidak menjamin 

kesuksesan masayang akan datang akan tetapi prediksi mengenai laba yang akan 

datang dapat dilakukan jikaada hubungan yang cukup kuat antara kinerja masa 

lalu dengan kinerja masa depan. 

Bagi para investor informasi laba dapat digunakan sebagai faktor utama 

dalammeramalkan distribusi deviden di masa yang akan datang yang merupakan 

faktor pentinguntuk menetapkan nilai berjalan atas sebagian saham atau atas 

keseluruhan perusahaan,sedangkan bagi pemegang obligasi dan kreditur informasi 

laba dapat digunakan untukmenilai tingkat pengembalian tahunan dan menerima 

pembayaran kembali pokok pinjaman pada saat hutang tersebut telah jatuh tempo. 

Pertumbuhan laba sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusaninvestasi dan penilaian kinerja manajemen suatu perusahaan untuk masa 

yang akan datang.Penilaian terhadap kemampuan manajemen dan tersedianya 
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informasi yang memadaimerupakan faktor penting dalam membuat prediksi 

pertumbuhan laba untuk masa yangakan datang. 

Penelitian Violeta (2010) dalam Rindy dan Dharma (2010) menunjukkan 

bahwa CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba bank. Pada penelitian Erna (2010) dalam Rindy dan Dharma 

(2010) menunjukkan hasil bahwa LDR mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba bank. Sedangkan variabel CAR, NIM (Net Interest Margin), 

KAP (Kualitas Aktiva Produktif), BOPO dan ROA tidak memberikan pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Sementara itu hasil penelitian Sri 

Widyastuti dan Hendrie Anto (2010) menunjukkan bahwa volume pembiayaan 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. 

Sedangkan dana pihak ketiga dan biaya operasional berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba bank syariah. Ismet (1998) dalam Sri Widyastuti dan Hendrie 

Anto (2010) menunjukkan bahwa volume kredit dan dana pihak ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank pemerintah dan bank 

swasta nasional sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba bank pemerintah dan bank swasta nasional. 

Sedangkan Penelitian Diah Ratih Sotio Resmi (2012) tentang faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan laba Bank syariah di Indonesia Periode tahun 2007-

2011 Menunjukkan Hasil dengan uji simultan (uji F) menghasilkan bahwa NOI, 

pertumbuhan deposito, CAR, NPF, FDR, OER secara bersamaan tidak 

mempengaruhi pertumbuhan lababank syariah di Indonesia. Di sisi lain, hasil dari 

Partial uji (ttest), membuktikan bahwa NOI,pertumbuhan deposito dan NPF tidak 
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signifikanefek positif pada pertumbuhan pendapatan, CAR, FDR bukan negatif 

yang signifikan efek pada pertumbuhan laba sementara OER dampak negatif yang 

signifikan terhadappertumbuhan laba. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang : “PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY, NET 

PROFIT MARGIN, DANA PIHAK KETIGA DAN NON PERFORMING 

FINANCING TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA BANK UMUM 

SYARIAH YANG ADA DI INDONESIA TAHUN 2012-2016 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu : 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

2. Apakah Debt to Equity berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

3. Apakah Net Profit Margin berpengaruh signifikan  terhadap pertumbuhan 

laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

4. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan  terhadap pertumbuhan 

laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

5. Apakah Non Performing Financing berpengaruh signifikan  terhadap 

pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Current Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Debt to Equity berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah Net Profit Margin 

berpengaruh signifikan  terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

4. Untukmengetahui dan menganalisa apakah  Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah  Non Performing Financing 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai wadah bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan. 



 
 

 
 

12 

2. Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi khususnya dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

3. Sebagai informasi bagi penelitian ilmiah selanjutnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi enam bab dengan susunan 

sebagai berikut :  

BAB I : menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian sertas istematika penulisan skripsi. 

BAB II  :  menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan 

dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan, kerangka pikir, dan 

hipotesis. 

BAB III : menguraikan tentang waktu dan objek penelitian, operasional 

variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : membahas mengenai gambaran umum objek penelitian dan hasil 

penelitian yang dilakukan dengan mengolah data yang kemudian dibuat 

pembahasan sebagai hasil dari penelitian tersebut. 

BAB V : membahas mengenai kesimpulan yang merupakan inti dari semua 

kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dan saran yang diberikan dari penelitian 

tersebut. 

 

 


