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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam saat ini di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank 

Indonesia tahun 2018, secara kuantitas perbankan syariah terus mengalami 

peningkatan dalam jumlah bank (statistik perbankan syariah, Mei 2018). Hingga 

tahun 2018 jumlah bank umum syariah bertambah menjadi 13 bank. 

Hingga Maret 2018, telah beroperasi 13 Bank Umum  Syariah (BUS) dan 

34 Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga belas BUS terdiri 

atas: PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Victoria Syariah, PT BRI Syariah, PT Bank 

Jabar Banten Syariah, PT BNI Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT Bank 

Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah, PT Maybank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah Indonesia 

(BMSI). Selain itu adalah bank-bank konvensional yang membuka Unit Usaha 

Syariah (UUS) sebanyak 21 Unit Umum Syariah seperti Danamon,Permata, 

Maybank, CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas, Bank BTN, BPD 

DKI, BPD DIY, BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Sumut, BPD Riau Kepri, BPD 

Sumsel dan Bangka Belitung, BPD Kalsel, BPD Kalbar, BPD Kaltim, BPD Sulsel 

dan Sulbar, BPD NTB. Di luar itu masih ada lagi BPR Syariah yang jumlanya 

mencapai 168 pada sampai pada saat bulan Mei 2018 berdasarkan lokasi.  
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Dalam publikasi Islamic Financial Services Industry Stability Report  

2017, disebutkan tahun 2016 menjadi tahun kedua stagnan pertumbuhan aset 

industri jasa keuangan Islam global, namun pada tahun 2017 Asia sedikit 

membaik, dengan pangsa 22,5% dari Islamic Financial Services industry Stability 

Report Global yang semula pada tahun 2016 sebesar 21,9% menyusul ekspansi di 

pasar-pasar utama seperti Malaysia, Indonesia Pakistan dan Bangladesh. (IFSI, 

2017) 

Dalam publikasi Asian Development Bank tahun 2017 disebutkan bahwa 

ADB (Asian Development Bank) dan Indonesia telah bekerja sama selama lebih 

dari 50 tahun. Indonesia adalah salah satu anggota pendiri ADB pada tahun 1966 

dan merupakan salah satu pemegang saham dan negara penerima manfaat 

terbesar. ADB telah memberikan komitmen $34,49 miliar dalam pinjaman yang 

dijamin pemerintah, investasi ekuitas, dan jaminan serta $251,88 juta dalam 

bentuk bantuan teknis (tidak termasuk pembiayaan bersama) bagi Indonesia. 

Secara kumulatif, penyaluran pinjaman dan hibah yang dibiayai oleh sumber daya 

modal biasa (ordinary capital resources- OCR), Asian Development Funds, dan 

dana khusus lainnya kepada Indonesia mencapai $27,07 miliar pada tahun 2017. 

Pada tahun 2017, ADB menyetujui pinjaman yang dijamin pemerintah 

Indonesia dengan nilai total $1,9 miliar, dan terdiri atas 4 proyek di sektor 

pertanian dan manajemen sumber daya air, energi, serta keuangan. (ADB, 2017) 

Berdasarkan Laporan Keuangan Islam Global atau Global Islamic 

Financial Report (GIFR) 2017 menyatakan aset keuangan Islam dunia tumbuh 
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hingga 7 persen mencapai 2,293 triliun dolar AS pada 2016. GIFR merupakan 

buku tahunan tertua di perbankan dan keuangan syariah. 

Pertumbuhan 7 persen tersebut, bagaimanapun ini menjadi tahun ketiga 

berturut-turut sektor ekonomi syariah mengalami pertumbuhan satu digit. 

Sekaligus tahun keempat berturut-turut penurunan tingkat pertumbuhan. 

(Republika.Online) 

Industri perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari 13 BUS, 21 UUS, 

dan 167 BPRS tercatat sebagai salah satu dari 10 besar negara dengan aset 

perbankan syariah terbesar dunia, dengan total aset perbankan syariah mencapai 

Rp435,02 triliun atau US$26 miliar di tahun 2017. Laporan Global Islamic 

Finance Report  2017 menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara- 

negara yang memiliki peranan penting dalam industri keuangan syariah global. 

Meskipun sedikit mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2016, kinerja 

perbankan syariah yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, menunjukkan 

perbaikan.  Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan yang 

disalurkan (PYD) masih terjaga pada angka yang cukup tinggi (dua digit), yaitu 

masing-masing sebesar 18,97%, 19,83%, dan 15,24% (yoy). Permodalan 

perbankan syariah pada tahun 2017 membaik, yang tercermin dari nilai rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) diatas yang mencapai 17,91% dibandingkan tahun 

sebelumnya yang hanya sebesar 16,63%. Kualitas pembiayaan yang disalurkan 

dan efisiensi operasional perbankan syariah membaik,  yang tercermin dari 

penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross dari 4,15% menjadi 

3,90% dan nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
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(BOPO) turun dari 93,63% menjadi 89,62%. Tingkat intermediasi yang 

ditunjukkan oleh rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terjaga pada angka 

84,99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh per- 

bankan syariah didukung oleh sumber dana dan permodalan yang cukup.  

Sementara  market share aset perbankan syariah telah mencapai 5,78% dari total 

aset perbankan nasional. 

Laporan pertanggung jawaban disampaikan oleh Plt. Ketua Umum Moch. 

Hadi Santoso periode kepengurusan 2015–2018 yang juga menjabat Direktur 

Utama BRI Syariah. 

Dalam laporan keuangannya, Hadi memaparkan, per akhir desember 2017, 

pemasukan aset Asbisindo tercatat sebesar Rp2,68 miliar atau naik sebesar 

197,96% dari tahun 2016 yang sebesar Rp898,14 juta. Sementara, untuk 

pendapatan tercatat sebesar Rp3,59 miliar atau naik sebesar 15,52% dari tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp3,11 miliar. (infobanknews) 

Peraturan perundang-undangan perbankan syariah ataupun bank syariah 

dan bank umum syariah (BUS) berada di UU No 21 Tahun 2008, yang 

mengatakan, 

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” “Bank Umum Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.” 

 

Dalam suatu perusahaan, tingkat laba yang dihasilkan dari hasil transaksi 

atau aktivitas operasional perusahaan merupakan suatu hal yang dapat 

memengaruhi keberhasilan, eksistensi dan kesuksesan perusahaan. Informasi 
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keuangan yang menggambarkan suatu laba perusahaan akan menjadi landasan 

para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. (Mahesa, 2015:21). 

Dalam perbankan syariah modal merupakan faktor yang sangat penting 

untuk perkembangan dan kemajuan bank. Dari sisi permodalan bank syariah, 

modal berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, 

berpotensi menghasilkan keuntungan serta menimbulkan resiko. Modal bank 

memiliki fungsi sebagai penyangga terakhir untuk memproteksi bank dari 

kerugian yang tidak terduga dan memelihara kelangsungan usahanya pada saat 

perekonomian mengalami kesulitan. Modal bank juga merupakan dana sendiri 

yang memberi keyakinan terhadap kereditur yang akan meminjamkan dananya. 

(Fitriyanti, 2017). 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Laba Perbankan Syariah (dalam miliar  

rupiah kecuali yang disebutkan) 

NAMA BANK 
TAHUN PERIODE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PT. Bank Mandiri 

Syariah 
552.649 807.425 650.530 74.979 681.774 278.698 365 

PT. BNI Syariah 183 102 117 163 229 277 194 

PT. Bank Muamalat 

Syariah 
273,62 389,41 165,14 58,92 74,49 81 26 

PT. Bank BCA 

Syariah 
6,8 8.36 12,7 12.95 23.44 36.82 47,9 

PT. Bank Mega 

Syariah 
53.857 184.872 149.540 15.859 12.224 110.729 72.555 

PT. Bank Bukopin 

Syariah 
12.209 17.298 19.548 8.499 27.778 -85.999 1.648 

PT. Bank Panin 

Syariah 
9.233.356 35.056.812 21.332.026 70.938.895 53.578.381 2.518.048 2.008.437 

PT. May Bank 

Syariah 
40,269 40,352 41.367 55.953 -294.392 -163.738 -9.785 

PT. BRI Syariah 11.654 101.888 129.564 6.577 122.637 170.209 101.091 

Sumber : OJK dan Website resmi Bank 

 

Dapat dilihat dalam tabel di atas, laba masing-masing perbankan syariah 

untuk periode 2011-2017 mengalami perubahan yang signifikan, ada yang tiap 

tahunnya mengalami kenaikan laba.seperti Bank BCA Syariah yang tiap tahun 

mengalami peningkatan laba. Bank BNI Syariah juga demikian, tetapi di tahun 
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2017 mengalami penurunan laba yang signifikan yaitu dari 277 miliar rupiah 

menjadi 194 miliar rupiah. Berbeda dengan bank-bank yang lain, seperti bank 

Muamalat Syariah terus mengalami kerugian dalam kurun waktu empat (4) tahun 

berturut-turut dari tahun 2011 hingaa 2014 kemudian tahun 2015 dan 2016 

mengalami kenaikan yg lumayan signifikan yaitu masing-masingnya dari 58,92 

miliar menjadi 74,49 dan 81 miliar rupiah dan kemudian tahun 2017 mengalami 

penurunan kembali menjadi 26 miliar rupiah. PT Bank Mandiri Syariah pada 

tahun 2011 hingga 2013 mengalami kenaikan dan penurunan laba yang tidak 

begitu signifikan, tetapi pada tahun 2014 turun dari 650.530 menjadi 74.979 lalu 

tahun 2015 labanya naik begitu signifikan, yaitu sebesar 681.774 miliar rupiah . 

Sayangnya tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 278.698 miliar 

rupiah. PT May Bank Syariah mengalami penurunan yang sangat signifikan tahun 

2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp -294.392 dan –Rp 163.738 (dalam 

miliar rupiah). PT Bank Mega Syariah pada tahun 2013 sampai 2015 terus 

menerus mengalami penuruna laba yang signifikan kemudian tahun 2016 

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 98.505 miliar rupiah yang 

mula-mula 12.224 menjadi 110.729. PT Bank Bukopin Syariah dari tahun 2011 

hingga 2015 terus mengalami kenaikan laba walaupun tidak dalam jumlah yang 

signifikan, tetapi pada tahun 2016 Bank Bukopin Syariah mengalami kerugian 

sebesar -85.999 (dalam miliar rupiah). PT Bank Panin Syariah pada tahun 2012 

dan  2014 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 

mengalami penurunan laba yang sangat signifikan masing-masing sebesar 

2.518.048 dan 2.008.437 yang mana mula-mula labanya sebesar 53.578.381. 
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Yang terakhir PT BRI Syariah pada tahun 2012 dan 2013  mengalami kenaikan 

laba yang signifikan yaitu yang semula tahun 2011 11.654 (dalam miliar rupiah)  

menjadi sebesar 101.888 dan 129.564 (dalam miliar rupiah). Tetapi pada tahun 

2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan, sebesar 122.987 (dalam miliar 

rupiah). Kemudian tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang signifikan, 

masing-masingnya menjadi 122.637 dan 170.209 (dalam miliar rupiah) dan laba 

mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 sebesar 69.118 (dalam miliar 

rupiah). 

Ukuran laba menggambarkan kinerja manajemen dalam menghasilkan 

profit untuk membayar bunga kreditur, deviden, investor, dan pajak pemerintah. 

Informasi laba juga dapat dipakai untuk mengestimasi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. (Mahesa, 2015). 

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bank dalam 

perekonomian, sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini tingkat keuntungan 

mencerminkan besarnya insentif yang diperoleh oleh bank dalam menjalankan 

fungsi intermediasinya. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank 

semakin besar pula kemampuan bank dalam mengembangkan usahanya. Bank 

dengan tingkat perolehan keuntungan yang semakin besar, memiliki 

kecenderungan untuk dapat mengembangkan usahanya secara lebih luas. 

(Muklhis, 2012). 

Kinerja dalam menjalankan suatu usaha menjadi hal sangat penting, 

demikian halnya dengan bank syariah. Tolok ukur keberhasilan dari suatu usaha 

bank syariah salah satunya adalah melakukan penilaian kinerja keuangan selama 
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periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan salah satunya dapat dilakukan 

dengan mengukur rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan 

menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas maka semakin bagus kinerja dari bank tersebut dan sebaliknya. 

(Zuniarti & Azhari, 2017). 

Profitabilitas Bank merupakan kemampuan bank untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan 

(Kasmir 2012:327 dalam Pramadita, 2013:5, Rulianti, 2014:2). Ukuran kesehatan 

keuangan bank sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang 

memadai yang diperoleh untuk mempertahankan arus sumber - sumber modal 

bank. Cara - cara yang dipergunakan oleh perusahaan dalam memperoleh dana 

dengan melakukan pertama dari laba ditahan, kedua dari pendanaan hutang dan 

ketiga dari ekuitas baru.  

Metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu: Operating Income Ratio, Operating Ratio, Net Profit 

Margin, Return On Investment, Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), dan Return On Sales. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula 

kinerja keuangannya. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 

profitabilitas adalah Return On Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA). ROE 

merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia 

untuk mendapatkan net income, sedangkan ROA adalah kemampuan manajemen 

bank dalam menghasilkan income dari pengelola aset yang dimiliki. (Gitman 

(2009:65 dalam Ramadhanti, 2015:4). Namun, dalam penelitian ini nantinya 

hanya ROA yang akan digunakan. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan ROA Perbankan Syariah 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1,79% 2,14% 2% 1,97% 1,81% 1,77%  0,63% 
 

Tabel 1.3 

Perkembangan ROA Bank Umum Syariah 

 

Nama Bank 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PT. BNI Syariah 2,90% 2,90% 1,22% 1,10% 1,43% 1,44% 1,31% 

PT. Bank Muamalat 

Syariah 
1.52% 1.54% 0,50% 0,17% 0,20% 0.22% 

0.11% 

PT. Bank BCA Syariah 0,90% 0,80% 1,00% 0,80% 1,00% 1,10% 1,20% 

PT. Bank Mega Syariah 1,58% 3,81% 2,33% 0,29% 0,30% 2,63% 1,56% 

PT. Bank Bukopin 

Syariah 
0,52% 0,55% 0,69% 0,27% 0,79% 0,76% 

0,02% 

PT. Bank Panin Syariah 1.75% 3.29% 1,03% 1,99% 1,14% 0,37% -10,77% 

PT. May Bank Syariah 3.57% 2.88% 2.87% 3,61% -20,13% -9,51%  5,50% 

PT. BRI Syariah 0.20% 1.19% 1.15% 0,08% 0.76% 0,95% 0,51% 

PT. Bank Mandiri Syariah 1,95% 2,25% 1,53% -0,04% 0,56% 0,59% 0,59% 

Sumber : OJK dan website resmi Bank 

Dapat dilihat pada tabel 1.2 dan 1.3 diatas terdapat perbedaan fluktuasi 

ROA antara perbankan syariah secara keseluruhan dengan masing-masing bank 

umum syariahnya. Namun rata-rata pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sama-sama 

mengalami penurunan ROA sama seperti pernyataan di OJK tahun 2016 yang 

mengatakan adanya perlambatan pertumbuhan laba pada perbankan syariah yang 

termasuk di dalamnya Bank Umum Syariah. 

Pada tabel 1.2 menggambarkan perkembangan ROA perbankan Syariah 

mulai tahun 2011-2017. Sama halnya dengan laba Bank Umum Syariah, ROA 

(Return On Asset)  juga mengalami naik dan turun. Untuk BNI Syariah, tingkat 

perkembangan ROA yang tidak sama dengan perkembangan laba, ROA BNI 

Syariah mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2013 dan 2014 

mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari yang semula 2,90% masing-

masing menjadi 1,22% dan 1,10%. Untuk bank Muamalat terus mengalami 

penurunan, meskipun tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan, tapi itu hanya 
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sedikit. Untuk bank BCA Syariah dan Bank Bukopin Syariah tetap dalam kondisi 

yang stabil, meskipun mengalami penurunan tapi tidak dalam jumlah yang 

signifikan. Bank Mega Syariah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2012, 

kenaikan yang sangat signifikan yaitu lebih dari 100%, namun mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2014 dan sangat signifikan penurunannya. Lain 

dengan Bank Panin Syariah yang pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang 

signifikan sebesar 1,54% yang semula 1,75% menjadi 3,29%, namun sejak tahun 

2013 hingga 2016 terus mengalami penurunan. May Bank Syariah dalam periode 

tahun 2011 hingga 2014 mengalami fluktuasi dalam posisi yang stabil, namun 

untuk tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penuruna yang sangat signifikan 

yang semula pada tahun 2014 sebesar 3,61% turun hinga mencapai angka 20 di 

bawah nol atau -20,13% di tahun 2015 dan naik menjadi  -9,51%.  ROA PT BRI 

Syariah juga mengalami fluktuasi, namun di tahun 2014 mengalami  penurunan 

sebesar 1,07% dan kemudian naik kembali hingga 2016 dengan jumlah ROA 

0,95%, tapi sayangnya tahun 2017 kembali menurun dengan nilai 0,51%. Yang 

terakhir PT Bank Mandiri Syariah, mengalami fluktuasi yang tidak begitu 

signifikan, tetapi pada tahun 2014 jmlah ROA mencapai angka di bawah 0, atau 

negatif, yaitu sebesar -0,04%. 

ROA merupakan rasio yang digunakan  untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset. Semakin 

besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh 

bank tersebut. (Kasmir 2012:329 dalam Pramadita, 2013:5). 

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank 

karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih 
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mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan 

semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. (Dendawijaya, 2009: 

118 dalam Dewi , 2010:5).  

Suatu bank yang menginginkan profitabilitas yang baik, maka bank juga 

akan dengan sebaik-baiknya mengelola aset yang dimilikinya untuk memperoleh 

keuntungan. 

Keuntungan Perbankan syariah diharapkan mendukung ekonomi Islam 

yang diyakini dapat terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung 

unsur riba. Perbankan nasional Indonesia menganut dual banking system yaitu, 

sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan 

konvensional seperti yang kita ketahui menggunakan bunga (interest) sebagai 

landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang 

menggunakan bunga sebagai landasan operasionalnya,sistem perbankan syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar bagi operasionalnya 

secara keseluruhan. 

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al mudharabah. 

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan 

penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Antara keduanya 

diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-

masing pihak. Salah satu penghimpunan dana yang menggunakan prinsip 

mudharabah adalah dana syirkah temporer yang merupakan bagian dari dana 

pihak ketiga yang dihimpun oleh entitas syariah dimana entitas syariah 
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mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan 

kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan 

keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian normal, 

entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian tersebut. (Marheni, 2016:145). 

Melihat dari keterangan tentang dana syirkah temporer di atas maka dapat 

dikatakan bahwa dana syirkah temporer memiliki hubungan dengan profitabilitas, 

karena nantinya bagi hasil itu akan menjadi pendapatan bank. 

Semakin tinggi nilai dana syirkah menunjukkan semakin bagus kinerja 

suatu bank, dan bukti banyaknya kepercayaan masyarakat setempat untuk 

menginvestasikan dananya kepada bank. 

Kewajiban melakukan  pengembangan harta kekayaan melalu iB investasi 

sangat ditekankan dalam Islam. Uang di satu rekening tabungan, besar 

kemungkinan inflasi akan menggerus nilai uang. Selama kurun waktu tertentu, 

nilai uang akan berkurang dan secara financial akan lebih buruk dimasa depan. 

Mengembangkan nilai uang dapat menghindari efek negative inflasi, merupakan 

alasan utama berinvestasi. (Daud, 2012:283 dalam Fitri, 2016:626). 

Dalam perspektif Islam Investasi merupakan suatu kegiatan muamalah 

yang dianjurkan, karena ketika berinvestasi harta yang kita miliki menjadi 

lebih produktif ketimbang sebelumnya dan juga mendatangkan manfaat bagi 

orang lain serta merupakan bentuk dari ekonomi syariah. (Hanani Ika (2011:10) 

dalam Fitri, 2016:626). 

Kinerja keuangan yang baik yang tercermin dalam laporan keuangan 

berguna bagi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut 
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sebagai acuan untuk keputusan investasi. Agar laporan keuangan mampu 

memberikan informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu 

dilakukan analisa atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan tersebut 

sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Salah 

satunya adalah arus kas.  

Arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang 

dihasilkan pada  suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan 

keluar uang (kas) perusahaan. (wikipedia.org). 

Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis) atau 

yang biasa di sebut arus kas adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab 

berubahnya jumlah uang kas untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

uang kas selama periode tertentu. (Munawir, 2007:37 dalam Arisdianto, 2014:2).  

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator  

utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas 

yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, 

membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Pada umumnya arus kas tersebut berasal dari transaksi dan 

peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. 

Selain mengenai pemerolehan pendapatan, perbankan syariah harus 

mempertimbangkan beban operasional yang dikeluarkan yang diukur melalui 

rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin 

besar BOPO maka semakin rendah laba yang diperoleh. Oleh sebab itu BOPO 

juga harus diantisipasi untuk mempertahankan profitabilitas. 
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BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur 

efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur 

membandingkan satu terhadap lainnya. (Ariyani, 2010:109). 

Pada tahun 2012, dilakukan penelitian dengan menguji Pertumbuhan Dana 

Syirkah Temporer, Penyaluran Pembiayaan, dan Asset Terhadap Profitabilitas 

BMT (Studi Kasus di BMT Harapan Ummat Sidoarjo Periode 2010-2012) dengan 

hasil pertumbuhan dana syirkah temporer dan penyaluran pembiayaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BMT Harapan Ummat 

Sidoarjo, sedangkan pertumbuhan asset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

BMT Harapan Ummat Sidoarjo. (Sola, 2012:1) 

Pada tahun 2015 dilakukan penelitian dengan variabel dependen 

profitabilitas dan variabel independennya pertumbuhan dana syirkah 

temporer, penyaluran pembiayaan, dan asset dengan studi kasus di BMT. Dengan 

hasil pertumbuhan dana syirkah temporer dan penyaluran pembiayaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pertumbuhan 

asset tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (Sola, 2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad 

Syaichu dengan menguji analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf 

terhadap profitabilitas bank syariah dengan hasil menggunakan Uji F-statistik 

variabel CAR, NPF, BOPO, Bunga dan Inflasi secara bersama-sama dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat beban pembiayaan bank maka laba yang diperoleh bank 

akan semakin kecil. 
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Berdasar hasil analisis datayang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA 

sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh. 

(Wibowo dan Syaichu, 2013). 

Pada tahun 2015 dilakukan penelitian dengan menguji variabel CAR, 

FDR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas pada bank umum syariah dengan 

hasil CAR, FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA dan BOPO tidak 

berpengaruh terhadap ROA. (Septiharyati, 2015). 

Pada tahun 2013 dilakukan penelitian dengan menguji arus kas dan 

piutang terhadap tingkat profitabilitas dengan studi Empiris pada perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan hasil secara simultan 

dan parsial arus kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan piutang 

secara parsial berpengaruh signifikan dan secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. (Ubaidilah, 2014). 

Penelitian pada tahun 2015, menguji Analisis Pengaruh Dana Syirkah 

Temporer dan Kewajiban terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan pada 

BPR Syariah (Studi Empiris pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi 

Jawa Timur dan Jawa Tengah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013 

2015) dengan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana syirkah 

temporer berpengaruh positif signifikan. Variabel kewajiban berpengaruh negatif 

signifikan terhadap risiko pembiayaan. Sedangkan variabel dana syirkah temporer 

dan kewajiban berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Dan yang 

terakhir variabel risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. (Rois, 2015:1). 
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Pada tahun 2011 dilakukan penelitian dengan menguji pengaruh variabel 

Capital  Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) 

menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Sedangkan hasil koefisien 

determinasi menunjukkan bahwa korelasi antara profitabilitas (ROA) bank dengan 

4 variabel bebas sebesar 45,2%. Dan hasil dari penelitian secara parsial (uji t) 

menyatakan bahwa variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan variabel NPF dan BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. 

Pada tahun 2015 dilakukan penelitian dengan menguji arus kas operasi dan 

likuiditas terhadap profitabilitas (studi empiris pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di BEI. Dengan hasil  arus kas operasi berpengaruh positiv 

dan signifikan terhadap profitabilitas dengan level 0.03<0,05 dan likuiditas 

berpengaruh negativ tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. (Munadhiroh, 

2015). 

Peneliti mencoba meneliti kembali dana syirkah temporer terhadap 

profitabilitas dengan mengganti objek, yaitu dengan studi empiris pada Bank 

Umum Syariah serta tahun periodenya yaitu 2011-2017. Di tambah dengan 

variabel arus kas operasi yang mana ada perbedaan hasil pada penelitian terdahulu 

di atas serta rasio BOPO yang juga terdapat perbedaan pada hasil penelitian 
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membuat peneliti ingin meneliti kembali variabel dana syirkah temporer, arus kas 

operasi dan juga BOPO terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul 

penelitian ini dengan judul “PENGARUH  ARUS KAS, DANA SYIRKAH 

TEMPORER DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS PADA 

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : STUDI EMPIRIS PADA BANK 

UMUM SYARIAH YANG TEDAFTAR DI OJK PERIODE 2011-2017”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Arus Kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

2. Apakah Dana Syirkah Temporer (DST) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

3. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

4. Apakah Arus Kas, Dana Syirkah Temporer (DST), dan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Arus Kas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

2. Untuk mengetahui apakah Dana Syirkah Temporer (DST) berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas 

3. Untuk mengetahui apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
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5. Untuk mengetahui apakah Arus Kas, Dana Syirkah Temporer (DST), dan 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. Dan juga penelitian ilmiah ini nantinya bermanfaat dalam 

mengasah kemampuan intelektual dengan basis kerangka berfikir ilmiah 

dalam rangka memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. 

2. Bagi akademik 

Dapat memberikan nilai tambah dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas pengajaran dan juga menambah mutu lulusan sebagai sarjana 

intelektual yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan membuat 

kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia 

kerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

penelitian yang sama dimasa yang mendatang, sehingga hasil penelitian 

tersebut akan menjadi lebih sempurna. 
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4. Bagi Lembaga yang memperkerjakan tenaga akuntan 

Diharapkan dapat mengerti apa yang dipertimbangkan calon 

akuntan dalam memilih karir dan juga untuk lebih memotivasi para 

akuntan yang sudah bekerja di lembaganya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini, 

maka sistem penulisannya akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka konseptual. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 
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BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini menjelaskan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, saran-saran yang diberikan kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian, dan 

menjelaskan keterbatasan atas penelitian yang dilakukan 

 


