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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang memiliki 

fungsi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian menyalurkannya 

dalam bentuk pinjaman. Bank disebut sebagai lembaga intermediasi karena bank 

merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

membutuhkan dana guna untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Dengan 

meningkatnya taraf hidup rakyat akan memberikan dampak positif bagi suatu 

perekonomian, karena itulah bank sangat berperan penting dalam meningkatkan 

perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia. 

Di Indonesia bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank syariah dan bank 

konvensional. Kedua jenis bank tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, 

yaitu pada sistem yang digunakannya. Pada bank konvensional menggunakan 

sitem bunga sedangkan pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga 

melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan tidak menggunakan sistem 

bunga memberikan dampak yang positif terhadap bank syariah. Hal ini dibuktikan 

pada tahun 1997 dimana di Indonesia terjadi krisis ekonomi. Krisis tersebut 

mengakibatkan bank konvensional dilikuidasi karena menerapkan sistem bunga 

pada kegiatan operasionalnya. Sistem perbankan syariah di Indonesia muncul 

sejak tahun 1992, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992, yang kemudian 

diamandemen melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 berisi ketentuan tentang 

bolehnya bank beroperasi dengan sistem bagi hasil (Adiwarman Karim, 2010). 
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Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 

adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun agak terlambat jika 

dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, keberadaan perbankan 

syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 1998, 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 

Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas 

menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual 

banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan 

syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan 

berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, 

Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan 

BPD Aceh dll. 

Sampai saat ini terdapat Undang-Undang terbaru mengenai perbankan 

syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 memuat ketentuan yang lebih rinci tentang 

perbankan syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pertumbuhan bank 

syariah mulai bertambah dengan pesat. Terlebih lagi saat ini bank syariah harus 

bersaing dengan bank konvensional yang telah berkembang pesat di Indonesia. 

Persaingan yang semakin kuat antara bank syariah dan bank konvensional harus 

dilalui dengan mengatur manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri 

perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk tetap terus 

bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank. 

Kinerja keuangan bank dapat diketahui dengan menghitung rasio 

keuangan bank tersebut. Rasio keuangan merupakan barometer kesehatan 
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keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan potensi masalah sebelum 

berkembang menjadi krisis yang serius. Dalam hal ini kreditur jangka pendek 

berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan yang harus dipenuhi yaitu dengan memfokuskan pada rasio likuiditas. 

Sedangkan para investor berkepentingan dalam penentuan kebijakan penanaman 

modalnya, dengan mementingkan pada Rate of Return dari dana yang 

diinvestasikan dalam perusahaan dengan lebih berfokus pada rasio profitabilitas 

(Najmudin, 2011). 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur berapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan 

penjualan, aset, maupun modal sendiri (Najmudin, 2011). Mengingat tujuan 

perusahaan baik perbankan maupun non perbankan adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Realisasi peningkatan nilai 

perusahaan adalah dengan memaksimalkan laba perusahaan. Jadi dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi profitabilitasnya akan menunjukkan semakin baik kinerja 

keuangan dari perusahaan tersebut. 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu alat ukur dari profitabilitas 

bank. ROA merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba 

sebelum pajak dengan total aset. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin kecil rasio 

ini mengindikasikan kurangnya kemampuan dalam mengelola aktivanya untuk 

meningkatkan pendapatan (Rifai dan Arifin, 2010). Alasan dipilihnya Return On 
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Asset (ROA), karena dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 

Indonesia lebih mementingkan pada penilaian Return On Asset (ROA). Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

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

dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2005: 119). ROA adalah indikator 

penting dalam laporan keuangan dimana akan diketahui baik tidaknya kinerja 

bank tersebut.. 

Tabel 1.1 

ROA pada BRI Syariah di Indonesia 

 

Tahun Return On Assets (ROA) 

2009 0,53% 

2010 0,35% 

2011 0,20% 

2012 1,19% 

2013 1,15% 

2014 0,08% 

2015 0,77% 

2016 0,95% 

Sumber: Annual Report BRI Syariah 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa ROA mengalami 

kondisi yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 mengalami 

kenaikan sebesar 1,19 %. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan 

sebesar 0,08%. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin 

mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar kecilnya Return on Assets 

(ROA) pada BRI Syariah di Indonesia. 

Return on Assets (ROA) pada BRI Syariah di Indonesia dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, akan tetapi dalam hal ini penulis ingin meneliti atau 

mengetahui tentang pengaruh pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, 
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Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA) pada BRI Syariah di Indonesia. 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, CAR, BOPO 

Pada BRI Syariah Di Indonesia Tahun 2009-2016 

 

Tahun Murabahah Dana Pihak Ketiga CAR BOPO 

2009 1.643.319 1.810.311 17,04% 97,50% 

2010 3.350.255. 5.096.597 20,62% 98,77% 

2011 5.275.740 9.906.412 14,74% 99,56% 

2012 6.996.407 11.948.889 11,35% 86,63% 

2013 8.849.045 13.794.869 14,49% 90,42% 

2014 9.858.575 16.964.251 12,89% 99,77% 

2015 9.780.350 20.148.155 13,94% 93,77% 

2016 10.500.533 22.045.058 20,63% 91,33% 

Sumber: Annual Report BRI Syariah 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah 

mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa pembiayaan 

murabahah terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 1.643.319 (dalam jutaan 

rupiah) dan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2016 tetapi kembali 

mengalami penurunan pada tahun 2015 dari 9.858.575 menjadi 9.780.350 (dalam 

jutaan rupiah), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan tiap 

tahun 2009-2016 dari 1.810.311–22.045.058 (Dalam jutaan rupiah). Sedangkan 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) mengalami pertumbuhan fluktuatif dari tahun ketahun. Pada 

tahun 2009 CAR sebesar 17,04% dan pada tahun 2010 CAR mengalami kenaikan 

sebesar 20,62% namun kembali mengalami kenaikan dan penurunan hingga 2015 

dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 20,63%. Sedangkan 

BOPO mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 99,56% dan mengalami 

penurunan pada tahun 2012 sebesar 86,63%. 
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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. Menurut (Karim, 2014), 

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). 

Pada pembiayaan jual beli, terdapat tiga akad yang banyak digunakan 

yaitu murabahah, salam dan istishna. 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 

konstribusi. Untuk itu penulis tertarik meneliti pembiayaan murabahah. 

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli 

untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. 

Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan 

sebuah barang dengan cara dicicil. Murabahah merupakan akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama 

dalam perbankan syariah yang dipengaruhi oleh faktor (dana pihak ketiga), 

simpanan dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank 

dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan 
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dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak 

jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 

(Nurhayati-Wasilah, 2015). 

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro wadi’ah 

dengan akad wadi’ah, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip wadi’ah 

yad dhamanah dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta 

berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, 

bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan wadi’ah apabila 

pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, 

baik sebagaian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad wadi’ah 

juga menggunakan prinsip wadi’ah yad dhamanahdan akad mudharabah, dan 

dalam bentuk deposito dengan akad mudharabah yang memiliki jangka waktu 1 

bulan sampai lebih dari 12 bulan (Noviati, 2016). 

Penelitian Dio (2017) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan 

murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman (2009) 

yang menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). Pada penelitian Agustina (2016) membuktikan 

bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian Gufran Hasan (2014), bahwa DPK berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas, maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut 

pengaruh  DPK terhadap ROA. 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio tingkat kecukupan 

modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko 

kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aktiva beresiko. Tingginya rasio 

modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya 

kepercayaan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan Return On Asset 

(ROA). Pihak bank perlu meningkatkan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal 12%, karena dengan modal 

yang besar perusahaan sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam 

aktivitas yang menguntungkan dalam rangka meningkatkan laba. Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dalam penelitian Ghozali (2007) dan Azmy (2014) 

menunjukan adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2009) dan Regina (2012) yang 

menunjukan adanya pengaruh yang positif antara Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Return On Asset (ROA). Dengan adanya perbedaan dari penelitian 

sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam penelitian Ghozali (2007) dan 

Azmy (2014) menunjukan adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2009) dan Regina 

(2012) yang menunjukan adanya pengaruh yang positif antara Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA). Dengan adanya perbedaan dari 

penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA).  
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Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). 

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio  ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang  bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005).  

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) yang diteliti oleh 

Muh. Sabir (2012) dan Abd. Hamid (2012) menunjukkan bahwa variabel BOPO 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Joni Susilowibowo (2013) dan Shinta Amalina (2015) 

menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel BOPO terhadap 

profitabilitas. Dengan adanya research gap dari hasil penelitian terdahulu, maka 

perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh BOPO terhadap profitabilitas. 

Penelitan ini berpatokan pada penelitian yang dilakukan oleh Tia 

Kristanti yang dilakukan pada tahun 2016 tentang Pengaruh Simpanan Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri tahun 2009-2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Simpanan dana pihak ketiga (DPK) dan 

Non performing financing (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan Capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh negative dan 

tidak signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah penulis menambahkan variabel baru yaitu pembiayaan Murabahah, dan 

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) alasannya karena 
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variabel tersebut ikut serta berkontribusi terhadap variabel profitabilitas (Return 

On Assets), selain itu penulis ingin menguji tingkat signifikansi dari kedua 

variabel tersebut terhadap profitabilitas (Return On Assets), dan penulis 

mengurangi variabel NPF alasannya karena nilai NPF menggunakan rumus tidak 

ditemukan pada BRI Syariah tersebut, perbedaan selanjutnya penulis juga 

melakukan penelitian pada BRI Syariah di Indonesia tahun 2010-2017. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya research gap dari 

penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apa saja 

yang mempengaruhi profitabilitas, terutama dikhususkan Pembiayaan Murabahah, 

Dana Pihak Ketiga, CAR, dan BOPO terhadap Profitabilitas (ROA). Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini, timbul keinginan penulis untuk meneliti kembali 

dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, DANA PIHAK 

KETIGA, CAR, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS PADA BRI 

SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2017” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, 

dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui 

suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan dan alat-alat yang relevan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

BRI Syariah di Indonesia periode 2010-2017? 

2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas pada BRI 

Syariah di Indonesia periode 2010-2017? 

3. Apakah CAR berpengaruh terhadap Profitabilitas pada BRI Syariah di 

Indonesia periode 2010-2017? 

4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas pada BRI Syariah di 

Indonesia periode 2010-2017? 

5. Apakah Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, CAR, dan BOPO 

berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas pada BRI Syariah di 

Indonesia periode 2010-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap 

Profitabilitas pada BRI Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas 

pada BRI Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap Profitabilitas pada BRI 

Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas pada BRI 

Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pembiayaan Murabahah, 

Dana Pihak Ketiga, CAR, dan BOPO terhadap Profitabilitas pada BRI 

Syariah di Indonesia periode 2010-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi 

pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi: 

1. Bagi pihak Bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip 

perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat 

menghasilkan profit, khususnya melalui produk tersebut. 

2. Bagi Regulator, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

meningkatkan dunia perbankan syariah di Indonesia. 

3. Bagi Akademis/Peneliti, yaitu menambah pemahaman mengenai 

perbankan syariah terutama konsep Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak 

Ketiga, CAR, dan BOPO terhadap Profitabilitas bank BRI syariah. 

4. Bagi Investor, yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam 

menanamkan modal di perbankan syariah. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis 

penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas metode penelitian yang mencakup jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, defenisi 

operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari data yang telah diproleh. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil pengolahan data yang 

ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberikan saran 

sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 


