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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi  utama 

yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa 

pengiriman. Dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang 

dilakukan dengan akad syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak 

zaman rasullah. Sejak satu dekade terakhir di Indonesia telah diperkenalkan suatu 

sistem perbankan dengan pendekatan syariah islam yang dapat menjadi 

perbankan alternatif bagi masyarakatnya, yang terkhususnya bagi umat islam di 

indonesia. Perbankan yang berbasis syariah ini dikenal dengan sistemnya yang 

aman, terpercaya, serta amanah dan juga terbebas dari riba. Dari perbankan 

syariah yang memiliki karakteristik yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil tanpa mengutamakan transaksi yang bersifat riba. Sistem bank syariah ini 

memberikan unsur yang saling menguntungkan bagi nasabah dan perbankan. 

Mengutamakan sifat keadilan dalam bertransaksi, memberikan pelayanan yang 

diberikan pihak bank yang beretika baik serta memiliki sifat kebersamaan yang 

tinggi dan menghindari sifat berspekulasi dalam melakukan transaksi. 

Pada tanggal 01 Mei 1992 perbankan yang berbasis syariah ini berdiri 

yang ditandai dengan berdiri Bank Mualamalat Indonesia (BMI). Dan ditinjau 

hingga saat ini perkembangan perbankan syariah ini khususnya di indonesia 

berkembang cukup pesat dan baik. 
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Perbankan syariah sudah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca 

perubahan UU perbankan yang ditandai dengan diterbitkannya UU No.10/1998 

yaitu tentang perbankan syariah yang berkembang pesat ditandai dengan 

dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberikan izin untuk 

pembukaan Bank Syariah yang berbasis syariah serta berdirinya Unit Usaha 

Syariah (UUS). Dari Perbankan Syariah melakukan penghimpunan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank dalam bentuk 

tabungan, giro, dan simpanan berniai, yang kemudian disalurkan kembali dalam 

nilai yang dapat menghasilkan profit. 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 

1998 telah menenggelamkan perbankan yang berbasis konvensional dan sudah 

banyak yang dilikuidasi yang disebabkan oleh kegagalan dalam sistem 

bunganya. Dan perbankan yang masih tetap bisa melakukan transaksinya 

hanyalah perbankan yang berbasis syariah. 

Hingga pertengahan 2015, pertumbuhan perbankan syariah di indonesia 

telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana volume usaha 

bank umum syariah telah mencapai 272,4 triliun, sedamgkan volume usaha bank 

pembiayaan syariah mencapai Rp 6,8triliun, atau secara keseluruhan volume 

usaha bank umum syariah mencapai Rp 279,2 triliun, dengan kata lain 

mengalami kenaikan sebesar 8,3% dibandingkan volume usaha tahun 2014 yang 

hanya mencapai Rp 257,8% triliun (SPS 2015)   
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Dari beberapa transaksi yang dilakukan perbankan syariah, dapat dilihat 

salah satu bentuk penyaluran dana perbankan adalah berupa penyaluran kredit 

(dalam istilah perbankan konvensional) dan pembiayaan (dalam istilah 

perbankan syariah). Penyaluran dana yang dilakukan perbankan baik dalam 

bentuk kredit ataupun pembiayaan baik kepada individunya maupun dalam 

bentuk korporasi untuk berbagai peruntukan konsumsi, investasi, modal kerja, 

dan lain-lainnya. Sesungguhnya, berpengaruh terhadap gerak roda sektor riil 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yaitu Ahmacd Buchori menyebutkan bahwa Prospek Perbankan Syariah 

tahun 2016 secara global telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dari 

krisis, telah membawa industri keuangan syariah global berkembang pesat dan 

tumbuh menjadi industri senilai USD 1,6 Triliun dengan Perkiraan laju 

Pertumbuhan 15-20% per tahun. Sementara di dalam negeri Subsektor 

Perbankan Syariah yang menjadi komponen aset yang relatif tinggi. Yang 

ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, konversi BPD Aceh 

menjadi Bank Umum Syariah, hingga naiknya kategori salah satu bank syariah 

menjadi bank umum kelompok usaha (BUKU) Tiga.  

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 

31 mei 2004 yaitu tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum 

terdapat delapan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Intererst Margin, Biaya 

Operasional dibandingkan dengan Pendapatan operasional, perkembangan laba 
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operasional, Komposisi Portofolio Aktiva Produktif dan Diversifikasi 

Pendapatan, Penerapan Prinsip Akuntansi dalam pengakuan pendapatan, dan 

prospek laba operasional. Tetapi, profiatbilitas perbankan syariah dilihat pada 

Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE).  

Adapun salah satu indikatornya yaitu ROA yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank, karena bank indonesia sebagai pembina dan 

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang 

diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. 

Tabel 1.1 

Tingkat ROA, CAR, Inflasi, Suku Bunga, BOPO, JUB di Indonesia  

periode  2011-2015 

Tahun ROA CAR Inflasi SukuBunga BOPO JUB 

2011 1,95% 14,09% 5,38% 6,54% 49,73% 257116430 

2012 2,25% 12,59% 4,28% 6,38% 72,20% 304393710 

2013 1,53% 14,61% 6,97% 6,40% 71,38% 317352340 

2014 0,17% 14,12% 6,42% 15,04% 85,96% 386767960 

2015 0,20% 12,98% 5,00% 7,54% 81,13% 435751450 

 Sumber : www.bi.go.id  

Berdasarkan ketentuan bank indonesia, maka standar ROA yang baik 

adalah sekitar 1,5%. Dari tabel 1.1 ROA bank syariah mandiri dilihat dari 

tahun2011-2015 mengalami fluktuatif. ROA yang terendah terdapat di tahun 

2014 sebesar 0,17%.  ROA penting bagi perusahaan karena dapat mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari 

http://www.bi.go.id/
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variabel Capital adequacy Ratio (CAR), Inflasi, Suku Bunga, Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Jumlah uang beredar (JUB).    

Dari tabel 1.1 tingkat CAR dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif, 

tingkat CAR yang tetinggi pada tahun 2013 sebesar 14,61% dan yang terendah 

pada tahun 2012 sebesar 12,59% artinya Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan tingkat rasio kecukupan modal suatu perusahaan jika tingkat CAR 

tinggi maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga akan 

memberikan pengaruh bagi keuntungan perusahaan. Tingkat kecukupan modal 

suatu perusahaan sebesar 8%  menurut aktiva tertimbang menurut resiko. Dan 

sebaliknya jika tingkat CAR rendah maka tingkat kepercayaan nasabah akan 

berkurang terhadap suatu perusahaan akan berpengaruh langsung terhadap 

tingkat keuntungan perusahaan. 

Dari data tabel 1.1 tersebut tingkat Inflasi terjadi Fluktuatif setiap 

tahunnya. Hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap tingkat profit yang 

diterima perbankan. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang 

menguntungkan dalam perekonomian. Harga akan cenderung naik, maka orang-

orang akan enggan dalam melakukan saving, mereka akan cenderung 

mencairkan dananya dari bank dan menyimpan kekayaannya dalam benruk asset 

yang sewaktu-waktu nilainya dapat meningkat. Maka, pendapatan bank akan 

menurun dari segi Return On Asset (ROA). Tetapi tidak dalam halnya, pada 

prinsip trade off antara inflasi dan pengangguran yang saling berkaitan karena 

dengan adanya inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau dapat 

dijadikan salah satu menyeimbangkan perekonomian. 
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Dilihat dari tabel 1.1 tingkat Suku Bunga dari tahun 2011-2015 mengalami 

fluktuatif, tingkat suku bunga mempengaruhi nasabah dalam melakukan 

transaksi pada perbankan.  Serta dari Variabel tingkat suku bunga juga yang 

menjadi alat dari kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatur 

dan mengendalikan stabilitas perekonomian. Jika pemerintah ingin mengurangi 

jumlah uang yang beredar dan konsumsi yang berhubungan dengan pinjaman 

bank, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga, dengan adanya tingkat 

suku bunga yang tinggi maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi yang 

menggunakan pinjaman bank akan semakin mahal, dan begitu juga sebaliknya, 

Dari data tabel 1.1 persentase tingkat rasio BOPO tahun 2011-2015 

terjadi fluktuatif. BOPO merupakan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

yang dikeluarkan suatu perusahaan, BOPO penting untuk mengetahui beban-

beban serta pendapatan yang diteriama suatu perbankan, bila rasio BOPO lebih 

tinggi maka akan mempengaruhi profitabilitas yang diterima perbankan akan 

mengalami penurunan.   

Dari tabel 1.1 tingkat JUB mengalami kenaikan setiap tahun nya 

terhitung dari 2011-2015. Jumlah uang yang beredar memberikan pengaruh 

terhadap tingkat profitabilitas perbankan. Karena jika tingkat jumlah uang yang 

beredar meningkat maka akan mempengaruhi tingkat suku bunga menurun, dan 

sebaliknya jika tingkat suku bunga naik maka tingkat jumlah uang beredar akan 

mengalami penurunan, tetapi jika tingkat jumlah uang beredar meningkat maka 

akan mengindikasikan bahwa nilai investasi akan meningkat.  
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Menurut penelitian Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo (2014), mereka  

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, BI RATE, Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Periode 2008-2012. Adapun variabel independen dari penelitian tersebut inflasi, 

BI RATE, CAR, NPF. Variabel dependen dari penelitian tersebut adalah 

profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa CAR dan 

NPF berpengaruh positif terhadap ROA, BI RATE dan BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA, namun inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara 

bersamaan inflasi, BI RATE, CAR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

Dan dari penelitian Edhi Satriyo Wibowo tahun 2013 tentang  “Analisis 

Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NFP Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah” yang di dalam jurnalnya mengatakan bahwa BOPO berpengaruh 

signifikan negatif terhadap ROA, sedangkan CAR, NPF, INFLASI, dan SUKU 

BUNGA tidak berpengaruh. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan 

kemampuan model menerangkan variabel independen hanya sebesar 41,5% 

artinya ROA dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang telah diteliti 

tersebut. Sehingga penelitian yang telah dilakukan kurang mampu 

mencerminkan kinerja keuangan bank syariah. Kemudian, pendeknya periode 

pengamatan sehingga hasil nya tidak mewakili profitabilitas Bank Syariah.  

Sedangkan Penelitian oleh Desi Marillin Swandayani dan Rohmawati 

Kusumangtias pada tahun (2013) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, 
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Nilai Tukar Valas, dan Jumlah Uang Yang Beredar terhadap Profitabilitas 

perbankan syariah di indonesia periode 2005-2009”. Menyimpulkan bahwa 

secara bersamaan variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar valas, dan jumlah uang 

yang beredar mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA Perbankan Syariah 

di Indonesia. Hasil secara parsial suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah uang 

yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA perbankan 

syariah. Hal ini disebabkan pada saat inflasi tinggi masyarakat lebih percaya 

terhadap perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Sedangkan 

pembiayaan perbankan syariah masih diarahkan kepada aktivitas perekonomian 

domestik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul yang berbeda dengan menggunakan variabel yang mengkombinasikan 

antara penelitian terdahulu dengan waktu pengamatan yang berbeda dan 

menggunkan rasio ROA sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan  yaitu 

“ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), 

INFLASI, SUKU BUNGA, BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN 

OPERASIONAL (BOPO), DAN JUMLAH UANG BEREDAR (JUB) 

TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA( Studi Kasus Bank Syariah 

Mandiri  Periode 2011-2015 )” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalah yang akan coba 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), Terhadap 

Profitabilitas Bank  Syariah Mandiri di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Variabel Inflasi terhadap Profitabilitas bank Syariah 

Mandiri di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Variabel Suku Bunga terhadap Profitabilitas bank 

Syariah Mandiri di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh Variabel (BOPO)Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri di Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh Variabel (JUB) Jumlah Uang Bereda terhadap 

Profitabilitas bank Syariah Mandiri di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari permasalahan yang dirumuskan diatas, maka adapun tujuan 

dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel CAR (Capital Adequacy Ratio)  

terhadap profitabilitas  Bank Syariah Mandiri di Indonesia    

2.  Untuk menganalisis pengaruh dari variabel Inflasi  terhadap profitabilitas  

Bank Syariah Mandiri di Indonesia    

3. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel Suku Bunga terhadap 

profitabilitas  Bank Syariah Mandiri di Indonesia    
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4. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel BOPO (Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional)  terhadap profitabilitas  Bank Syariah Mandiri di 

Indonesia    

5. Untuk menganalisis pengaruh dari variabel JUB (Jumlah Uang Beredar)  

terhadap profitabilitas  Bank Syariah Mandiri di Indonesia    

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan, wawasan, mengenai variabel yang diteliti, dan 

pengaruh nya terhadap profitabilitas  Bank Mandiri  Syariah di Indonesia. 

Serta dapat mengetahui istilah-istilah penting dalam dunia perbankan 

khususnya  Bank Mandiri Syariah di Indonesia 

2. Bagi Pihak Perbankan 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

perbankan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terhadap hasil 

dari penelitian tersebut, jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perbankan yang diteliti agar aktivitas dari Perbankan tetap 

dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Serta semoga menjadi 

pengetahuan baru bagi perbankan dalam mengatasi permasalahan 

khususnya dalam memperoleh profitabilitas perbankan khususnya pada 

perbankan yang diteliti yaitu  Bank Mandiri Syariah di Indonesia 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang sama tentang faktor yang dapat mempengaruhi 
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profitabilitas perbankan khususnya pada perbankan syariah di Indonesia. 

Dan semoga memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada perbankan syariah di 

Indonesia. Dapat digunakan dengan semestinya. 

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  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini membahas tentang gambaran umum dari perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian, menjelaskan visi dan misi dari 

perusahaan tersebut.  
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BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang 

berkaitang dengan masalah penelitian, analisis dan data yang 

digunakan, serta pembahasan mengenai masalah yang diteliti. 

BAB VI :  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 

 

 

 

 

 

 


