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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 

pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh 

fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam 

upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan  pelaksanaan pembangunan, 

lembaga perbankan telah menunjukan perkembangan yang pesat seiring dengan 

kemajuan Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan 

sehat. 

Menurut Zainul Arifin (2009:12) Sebagai negara yang memiliki komunitas 

Muslim terbesar dan secara formal telah mengembangkan keuangan syariah atas 

dasar undang-undang dan tuntutan kebutuhan masyarakat, Indonesia telah terlibat 

secara aktif dalam berbagai lembaga kerjasama Internasional dibidang keuangan 

dan perbankan syariah. 

Untuk mendirikan lembaga demikian ini perlu didukung dengan aspek 

permodalan yang kuat. Dimana modal merupakan faktor yang amat sangat penting 

bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan 

masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan 

keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. 
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Menurut Zainul Arifin (2009:12) Modal kerja merupakan kekayaan atau 

aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan 

selalu berputar. Aktiva lancar  adalah aktiva yang pada umumnya akan menjelma 

menjadi uang kas dalam satu periode akuntansi yakni satu tahun. Didalam 

penjelmaan aktiva lancar itu menjadi uang kas melewati beberapa tahap. Tahapan-

tahapan itu tercermin dalam pos-pos neraca. 

Menurut Suad Husnan (1995:77) Suatu bank dapat dikatakan memiliki 

kinerja yang baik adalah dengan melihat seberapa efisien bank tersebut dalam 

mengelola asset dan modal yang dimiliki. Dan untuk mengukur efisiensi tersebut 

digunakan analisis rasio keuangan perbankan yaitu: rasio rentabilitas, yang terdiri 

dari Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Beban Operasional 

pendapatan Operasional (BOPO), Net Profit Margin (NPM). 

Masalah rentabilitas merupakan masalah penting dalam menentukan 

keuntungan, karena laba yang besar belum tentu menunjukkan bahwa bank 

tersebut bekerja dengan efisien. Efisien baru diketahui dengan membandingkan 

laba yang diperoleh dengan modal kerja yang menghasilkan laba tersebut. 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah merupakan suatu lembaga keuangan 

yang semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan 

observasi serta wawancara penulis dengan staff keuangan menjelaskan 

bahwasanya selama periode 2009-2016 menunjukan bahwa return on asset selalu 

berfluktuasi atau tidak tetap. Selain dari itu juga, terdata dari rekapan laporan 

triwulan dari bulan September 2012 hingga Desember 2013 return on asset 

mengalami penurunan. Adapun penurunan ini disebabkan oleh penurunan pada 
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faktor yang mempengaruhi rentabilitas, yaitu laba. Karena laba pada bulan 

September 2012 hingga Desember 2013 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 

Berikut tabel return on asset laporan triwulan yang terjadi dalam kurun 

waktu delapan  tahun yakni dari Maret 2009 hingga Juni 2016: 

Tabel 1.1 

Data Return On Asset (ROA)  PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

2009-2016 

         (Ribuan Rp.) 

No Periode Laba Total Aktiva ROA 

(%) 

1 Maret 2009 40,348 14,174,817 0.28 

2 Juni 2009 40,348 14,174,347 0.28 

3 September 2009 -1,496,569 14,288,000 -10.47 

4 Desember 2009 53,418 17,978,052 0.29 

2 Maret 2010 -1,496,569 14,288,000 -10.47 

6 Juni 2010 315,830 16,851,650 1.87 

7 September 2010 -793,463 14,195,168 -5.58 

8 Desember 2010 121,361 18,082,110 0.67 

3 Maret 2011 67,016 13,770,412 0.48 

10 Juni 2011 184,337 14,772,488 1.24 

11 September 2011 -250,987 14,212,111 -1.76 

12 Desember 2011 322,674 15,118,837 2.13 

13 Maret 2012 40,348 14,174,817 0.28 

14 Juni 2012 31,207 14,148,968 0.22 

15 September 2012 -793,463 14,195,168 -5.58 

16 Desember 2012 -803,156 15,992,096 -5.02 

17 Maret 2013 -4,795 15,513,725 -0.03 

18 Juni 2013 -46,276 14,288,000 -0.32 

19 September 2013 -1,805,525 14,005,861 -12.89 

20 Desember 2013 -1,496,569 17,575,651 -8.51 

21 Maret 2014 282,255 17,448,466 1.61 

22 Juni 2014 315,830 16,851,650 1.87 

23 September 2014 259,506 17,978,562 1.44 

24 Desember 2014 121,361 18,082,110 0.67 

25 Maret 2015 78,056 17,582,771 0.44 

26 Juni 2015 103,120 17,125,474 0.60 

27 September 2015 195,533 18,134,056 1.07 

28 Desember 2015 182,396 18,672,265 0.97 

29 Maret 2016 53,418 17,200,116 0.31 
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30 Juni 2016 -85,273 17,978,052 -0.47 

Sumber: Data Olahan 2016. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya Return On Asset pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah berfluktuasi dalam setiap triwulannya selama 

periode Maret 2009 hingga Juni 2016 atau tidak tetap. Return On Asset (ROA) 

yang selalu berfluktuasi menjadi indikator bahwa perusahaan belum mampu 

menggunakan dananya secara efektif dan juga belum bisa memaksimalkan aktiva 

yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. 

Selanjutnya, dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasanya pada bulan 

September 2012 hingga Desember 2013 return on asset mengalami penurunan. 

Adapun penurunan terjadi disebabkan oleh penurunan pada faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas, yaitu laba. Sesuai laporan neraca, terlihat bahwasanya 

terjadinya penurunan pada pos ekuitas, pendapatan operasional setelah distribusi 

bagi hasil, beban operasional, dan laba rugi setelah pajak. 

Yuyan Hasan (2013), meneliti mengenai  pengaruh perputaran modal kerja 

terhadap ROA. Dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel perputaran 

modal kerja, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Selain dari 

penelitian diatas, penelitian ini juga lanjutan dari penelitian Ela chalifah (2014) 

dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa mudharabah dan musyarakah 

berpengaruh positif terhadap ROA. Atas hasil penelitian ini maka penulis ingin 

meneliti ulang dengan objek dan tahun yang berbeda. 
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 Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH PERPUTARAN MODAL 

KERJA, PERPUTARAN KAS, PEMBIAYAAN  TERHADAP 

RENTABILITAS EKONOMI PADA PT. BPRS BERKAH DANA 

FADHILLAH CABANG AIR TIRIS PERIODE MARET 2009 - JUNI 2016”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

2. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

3. Apakah pembiayaan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris? 

4. Apakah perputaran modal kerja, perputaran kas, dan pembiayaan secara 

simultan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah Air Tiris? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 
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b. Untuk mengetahui apakah perputaran kas berpengaruh terhadap 

rentabilitas ekonomi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

c. Untuk mengetahui apakah pembiayaan berpengaruh terhadap rentabilitas 

ekonomi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

d. Untuk mengetahui apakah perputaran modal kerja, perputaran kas, dan 

pembiayaan secara simultan berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Tinjauan Teori 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh perpuataran modal kerja, perputaran kas, 

dan pembiayaan terhadap ROA. 

b. Tinjauan Praktek 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan  salah satu bahan refrensi serta 

masukan bagi PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris  dalam 

mengelola modal kerja sehingga PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air 

tiris  selalu dapat meningkatkan rentabilitas ekonomi. 

c. Pengambil Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran kepada pemerintah 

daerah setempat agar lebih selektif lagi dalam mengambil kebijakan 

berkenaan dengan pengelolaan modal kerja pada  PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhlillah Air tiris. 
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D. Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab  dengan sistem penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdapat 

dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi variabel 

penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan pembahasan 

dimana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang ditujuakan kepada para peneliti baru 

yang akan mengembangkan penelitian ini dan juga saran yang 

ditujukan kepada perusahaan. 

 

 


