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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem lembaga keuangan, atau sering disebut sebagai aturan yang 

menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu  negara, 

telah menjadi insrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan 

suatu Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja 

menuntut adanya sistem baku  yang mengatur dalam kehidupannya, termasuk 

diantaranya yaitu kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan sebagai bentuk kredit untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara umum kegiatan perbankan meliputi 

funding, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Fungsi 

perbankan meliputi penyalur dan penghimpun dana dari masyarakat, memberikan 

jasa dalam kegiatan unit usaha, perdagangan, transfer uang dan berbagai jasa 

lainnya dalam bidang keuangan. Sedangkan tujuan didirikannya perbankan 

diindonesia meliputi: sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang 

efisien bagi nasabah, menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya 

kepada pihak yang membutuhkan baik egiatan konsumtif maupun produktif. 

Jenis perbankan di Indonesia berdasarkan kegiatan operasionalnya 

dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu 

bank dalam melakukan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam 

kegiatannya memberikan jasanya dalam pembayaran sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Sedangkan bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 
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yang kegiatan operasional dan produknya berdasarkan Al-qur’an dan Hadist. 

Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam adalah bank 

yang beroperasinya mengikuti ketentuan syariat islam khususnya tatacara dalam 

bermuamalat. 

Salah satu unsur yang penting bagi bank dan bagi para investor, para 

nasabah adalah unsur kinerja, karena dengan mengetahui unsur tersebut kita dapat 

menilai serta membandingkan kualitas suatu bank terhadap bank yang lain. Untuk 

menilai kesehatan bank dapat dilakukan indikator laporan keuangan bank yang 

bersangkutan (Muslim, 2013). 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu yang seringkali digunakan sebagai 

dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal 

lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti deviden, upah, pergerakan 

harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika 

jatuh tempo (Kusumo, 2008). 

Faktor-faktor tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Risk Based 

Bank Rating atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari profit risiko (Risk 

Profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earning), dan 

permodalan (capital). Profil risiko menilai risiko intheren dan kualitas penerapan 

manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Terdapat delapan jenis resiko 
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yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,  risiko operasional, 

risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Good 

corporate governance (GCG) menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 

prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor 

rentabilitas menilai kemampuan bank dalam meghasilkan laba dalam satu periode. 

Faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan 

pengelolaan permodalan  (Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011). 

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan RGEC yaitu dilihat dari 

meningkatnya jumlah perhitungan rasio dari tahun ketahun yang akan menjadi 

landasan penelitian  ini untuk mengukur dan perbandingan tingkat kesehatan Bank 

Umum Syariah (BUS) yaitu pada tahun 2014 – 2016  rasio yang di peroleh NPL 

sebasar 4,95%, 4,84%, dan mengalami penurunan sebasar 4,42%. LDR pada 

tahun 2014 – 2016 memperoleh rasio sebesar 86,66%, 88,03%, dan mengalami 

penurunan sebesar 85,99%. ROA pada tahun 2014 – 2016 memperoleh rasio 

sebesar 0,41%, 0,49%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 0,63%. 

NIM pada tahun 2014 – 2016 memperoleh rasio sebesar 0,52%, 0,52%, dan 

mengalami peningkatan sebesar 1,11%. CAR pada tahun 2014 – 2016 

memperoleh rasio sebesar 15,74%, pada tahun 2015 mengalami penurunan 

sebesar 15,02%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 15,95%, 

(Statistik perbankan syariah). 

Kuantitas bank yang banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat 

dan kinerja bank yang menjadi rendah karena ketidak mampuan bersaing di pasar, 

sehingga banyak bank yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat 
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secara financial. Sehat tidaknya suatu perusahaan atau perbankan, dapat dilihat 

dari kinerja keuangan terutama kinerja profitabilitasnya dalam suatu perusahaan 

perbankan tersebut. (Fitriani, 2010:2 dalam Widati, 2012). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengarui kinerja perbankan,                

salah satunya yaitu rasio keuangan Return On Asset (ROA), karena ROA lebih 

memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam 

operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, juga dalam penentuan tingkat 

kesehatan suatu bank. Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA 

daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari 

dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur 

tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2000:121). Penilaian terhadap 

profitabilitas atau rentabilitas berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 

No.13/1/PBI/2011. 

Penelitian yang dilakukan oleh Listyorini (2012) yang menyimpulkan LDR  

berpengaruh signifikan teradap Return On Asset/ROA, penelitian yang dilakukan 

Listyorini konsisten dengan penelitian yang di lakukan Sabir (2012) yang 

menyatakan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank 

UmumSyariah di Indonesia. hal ini berbeda dengan hasil penelitian Enni (2015) 

yang menunjukkan LDR tidak berpengaruh signifikan teradap pertumbuhan laba. 

Hasil penelitian Listyorini (2012) menunjukkan bahwa  Capital Adequacy 

Ratio/CAR berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset/ ROA, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2014) menunjukkan bahwa CAR tidak 
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terdapat perbedaan signifikan antara bank syariah devisa dengan bank syariah non 

devisa.  

Biasanya salah satu tolak ukur market share suatu perbankan bisa dilihat 

dari ukuran kinerjanya termasuk kondisi tingkat kesehatannya apakah bank 

tersebut likuit atau tidak dalam menyalurkan pembiayaan kreditnya dan lancar 

dalam penghimpunan dananya. Ukuran kinera perbankan bank pertahunnya 

dengan metode RGEC setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia                         

No. 13/1/PBI/2011 merupakan faktor yang penting dan perlu diperhatikan oleh 

perbankan, termasuk masyarakat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. 

Beberapa penelitian menggunakan objek dan hasil penelitian yang berbeda. 

Sehingga penulis inggin melakukan studi untuk menganalisis perbedaan tigkat 

kesehatan Bank Umum Milik Negara yang berbasis Syariah. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

Objek dan sampel, serta variabel dalam penelitian. Penelitian terdahulu memiliki 

objek dan sampel di Perusahaan Perbankan yang go public dan terdaftar di BEI 

dan memiliki beberapa variabel yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Debt to Equaty Ratio (DER), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu objeknya pada Bank 

Umum Syariah dan sampelnya yaitu seluruh Bank Umum Syariah karena 

menggunakan metode Sensus, dan memiliki variabel dependen  Return On Aset 

(ROA), serta variabel indepen den Net Performing Financing (NPF), Loan on 

Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
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(BOPO), Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit, Net Interest 

Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul tentang: 

“Analisis Pengaruh RGEC Terhadap Kinerja pada Bank Umum Syariah 

periode 2012-2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Net Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Return 

On Aset (ROA) ?  

2. Apakah Loan on Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On 

Aset (ROA) ?  

3. Apakah Komisaris Independent berpengaruh terhadap  Return On Aset 

(ROA) ? 

4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Return On Aset (ROA)? 

5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Return On Aset (ROA)? 

6. Apakah Badan Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Return On Aset (ROA) ? 

7. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Aset 

(ROA) ? 

8. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On 

Aset (ROA)? 
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1.3 Tujuan 

Mengacu pada permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Net Performing Financial (NPF) 

terhadap Return On Aset (ROA) ? 

2. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Loan on Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Return On Aset (ROA) ? 

3. Menguji dan menganalisis Pengaruh Komisaris Independent terhadap 

Return On Aset (ROA) ? 

4. Menguji dan menganalisis Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Return 

On Aset (ROA)? 

5. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Komite Audit terhadap Return On 

Aset (ROA)? 

6. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasiona (BOPO) terhadap Return On Aset (ROA) ? 

7. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap 

Return On Aset (ROA) ? 

8. Menguji dan Menganalisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Return On Aset (ROA) ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang baik bagi perbankan dalam proses penilaiaan dan evaluasi dalam 
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kinerja perbankan secara internasional. Serta diharapkan mampu menarik 

atau mempertahankan investor dalam mempertahankan kinerja 

perbankan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

sebagai tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai keadaan suatu Bank 

sehingga dapat memilih dan memutuskan Bank yang sehat dan dapat 

dipercaya untuk menyimpan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang penilaian kinerja                    

bank syariah serta kemampuan akademisi dalam pengambilan keputusan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-

masing bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan  penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan trend kinera 

kesehatan bank.  
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BAB III    : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang populasi dan sampel yang akan 

diteliti, objek penelitian, jenis dan sumber data,metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, dan 

temuan empiris yang diperoleh, akan dijabarkan secara jelas oleh 

penulis.  

BAB V    : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 


