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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian syariah di Indonesia terus berkembang. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah. Berdirinya 

lembaga keuangan syariah pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1992, 

yaitu dengan diresmikannya Bank Muamalat sebagai Bank Umum Syariah 

pertama. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 45 

outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan 

Makassar. Setelah tahun 2000, lembaga keuangan syariah ini semakin 

berkembang dari waktu ke waktu. 

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam 

operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Penerapan prinsip Islam 

inilah yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan 

umum (konvensional). Misalnya dalam hal pembiayaan usaha, bank syariah hanya 

bersedia membiayai kegiatan-kegiatan atau usaha yang halal dan bermanfaat, 

sedangkan bank konvensional dalam memberikan pembiayaan tidak menilai halal 

atau tidak usaha tersebut. 

Saat ini perbankan Syariah perkembangannya pesat sejak disahkan 

Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang 

Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah dimana bank memiliki 

peluang besar dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Dilirik dari hal 

tersebut banyak perbankan konvensional mulai menjalankan dual banking sistem. 
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Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara bersama-sama 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta 

mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Zainal 

(37;2006). 

Permintaan masyarakat akan sistem perbankan yang transparan semakin 

tinggi dari tahun ke tahun membuat pertumbuhan perbankan syariah semakin baik 

pula. Berikut pertumbuhan aset pada perbankan syariah di Indonesia. 

Gambar I.1 

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia 

(dalam milyar rupiah) 

 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2012-2016 (data 

diolah) 

 

Pada gambar I.1 di atas, menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah 

dilihat dari jumlah aset yang dimiliki dari tahun 2012-2016 mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 perbankan syariah memiliki 

jumlah aset sebesar 147,581 milyar rupiah sampai 2016 aset perbankan mencapai  

254.184 milyar rupiah. Peningkatan aset perbankan syariah ini dapat dikatakan 
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bahwa perbankan syariah semakin dipercaya dan lebih dikenal oleh masyarakat 

sehingga mereka menyimpan dananya pada bank syariah. 

Hubungan antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah bukan 

hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara 

penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) sehingga 

tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk 

para pemegang usaha, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat 

diberikan terhadap nasabah penyimpan dana.Pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah merupakan bagiandari aktifitas pendanaan yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Jenis produk 

pembiayaan yang dapat dilakukan bank umum syariah antara lain adalah 

murabahah, salam, istishna’, musyarakah dan mudharabah. 

Menurut Bastian (274;2006) kinerja merupakan suatu gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi termasuk 

lembaga keuangan bank. Bagi lembaga keuangan bank, kinerja keuangan 

menunjukkan bagaimana pengelola dalam menjalankan organisasinya dan 

mengakomodasi kepentingan bank, pemegang saham, nasabah, otoritas moneter, 

maupun masyarakat umum yang aktivitasnya berhubungan dengan perbankan. 

Dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan dapat menilai bagaimana 

kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil kebijakan. 

Disamping itu, rasio keuangan juga digunakan untuk memprediksi laba pada 

waktu mendatang.  
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Selain itu dengan menggunakan analisis rasio keuangan berperan penting 

dalam mengetahui kinerja keuangan dan dapat digunakan untuk memprediksi 

kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat, termasuk usaha 

perbankan. Baik atau tidak kinerja perbankan yang dapat mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Dari laporan 

keuangan tersebut dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan keadaan keuangan atau posisi keuangan, hasil yang telah dicapai dan 

perkembangan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dari informasi tersebut pimpinan 

bank atau manajemen bank diharapkan dapat mengetahui bagaimana posisi 

keuangan yang terjadi sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan 

bank atau manajeman bank dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk 

kelangsungan hidup banknya.  

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang ekonomi, bank 

memberikan laporan keuangan untuk menunjukkan informasi keuangan yang 

disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang disajikan bank 

seperti yang tercantum dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para 

investor sekarang dan potensial dalam memprediksi penerimaan hasil investasinya 

dimasa yang akan datang.  

Dengan mengetahui bahwa laba dari suatu perusahaan perbankan 

mengalami pertumbuhan secara terus menerus akan memancing investor lain 

karena berkaitan dengan deviden yang diberikan tentunya akan semakin besar. 

Dengan begitu manfaat yang didapat perusahaan perbankan akan memiliki 

tambahan modal yang dapat dialokasikan untuk melakukan ekspansi dalam 
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rangka meningkatkan pertumbuhan laba. masalah pertumbuhan laba  diperlukan 

pengelolaan yang serius oleh pihak pebankan syariah. Berdasarkan statistik 

perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia per Desember 2016, laba 

gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami 

perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2008-2016 yang ditunjukkan 

dalam gambar sebagai berikut :  

Gambar I.2 

Laba Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 
 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (SPS) 2008 - 2016, diolah. 

Pada gambar I.2 di atas, menunjukkan Perolehan laba gabungan Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami perubahan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2009 laba yang diperoleh sebesar 769 miliar rupiah yang 

mengalami kenaikan hingga 76% dari tahun 2008. Peningkatan perolehan laba 

juga terjadi pada tahun 2010. Kenaikan tersebut mencapai 34% dengan selisih  

259 miliar rupiah dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 terjadi penurunan 

perolehan laba menjadi 239 miliar rupiah dari tahun 2010 sebesar 1.028 miliar 

rupiah Penurunan tersebut mencapai 77% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 
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2012 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mampu meningkatkan laba 

gabungan sebesar 2.466 miliar rupiah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 

2013 dengan memperoleh laba sebesar 3.230 miliar rupiah dimana mengalami 

peningkatan sebesar 764 miliar rupiah atau 31%. Namun, pada tahun 2014 laba 

yang diperoleh mengalami penurunan secara signifikan dari 2.466 miliar rupiah. 

menjadi 1.733 miliar rupiah dengan persentase sebesar 30%. Pada tahun 2015 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mampu meningkatkan laba 

gabungan sebesar 1.786 miliar rupiah. dimana mengalami peningkatan sebesar Rp 

53 miliar rupiah atau 3%. Dan Pada tahun 2016 Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah mampu meningkatkan laba gabungan sebesar 2.096 miliar rupiah 

dimana mengalami peningkatan sebesar 310 miliar rupiah atau 17%. 

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah  berupa biaya bagi 

hasil, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya 

penyisihan penghapusan aktiva produktif, biaya personalia, dan biaya lainnya. 

Biaya operasional merupakan biaya yang memiliki peran besar di dalam 

mempengaruhi keberhasilan usaha bank syariah. Apabila biaya operasional bank 

syariah tidak ada maka kegiatan operasional bank syariah tersebut tidak akan 

berjalan lancar. Tetapi biaya operasional yang dikeluarkan juga akan 

menimbulkan menurunnya laba apabila biaya yang dikeluarkan bank syariah 

terlampau besar. Sulhan & Ely (69;2008). 
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Tabel I.1 

Komposisi  Biaya Operasional Pada Tahun 2012-2016 

(dalam milyar rupiah) 
 

Tahun Biaya Operasional 

2012 14.312 

2013 22.843 

2014 17.942 

2015 22.011 

2016 29.308 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2012-2016 (data 

diolah) 

 

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat diketahui Biaya operasional pada tahun 

2012 Sebesar 14.312 miliar, pada tahun 2013 nilai Biaya operasional meningkat 

dari 2013 sebesar 22.843 miliar rupiah dari tahun 2012. pada tahun 2014 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 17.942 miliar rupiah. pada 

tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 22.011 miliar rupiah. dan pada tahun 

2016 mengalami kenaikan menjadi 29.308. miliar rupiah jika biaya operasional 

yang dikeluarkan meningkat juga akan menimbulkan menurunnya laba apabila 

biaya yang dikeluarkan bank syariah terlampau besar. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai faktor penunjang keberlangsungan 

kinerja operasional lembaga keuangan, Sumber dana tersebut merupakan sumber 

dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran 

keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. 

Kasmir (62;2005). Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana 

yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk 

pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk 

bonus maupun bagi hasil, yang berarti Pertumbuhan Laba bank syariah juga akan 

meningkat. 
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Gambar I.3 

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

(dalam milyar rupiah) 
 

 

Sumber :  Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2011-2016 (data 

diolah)  

 

 Berdasarkan gambar I.3 di atas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 

sebesar 147.512 miliar rupiah, pada tahun 2013 sebesar 183.534 miliar rupiah, 

pada tahun 2014 sebesar 217.858 miliar rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 

231.175 miliar rupiah. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini 

sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF 

menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga 

laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF 

tinggimaka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. 
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Tabel 1.2 

Komposisi Non Performing financing (NPF)) Tahun 2012-2016 

 

Tahun Non Performing financing (NPF) 

2012 2,22% 

2013 2,62% 

2014 4,33% 

2015 4,34% 

2016 4,13% 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2012-2016 (data 

diolah) 

 

Pada tabel I.2 di atas, pertumbuhan nilai Non Performing Financing (NPF) 

pada tahun  2013 sampai 2015 nilai NPF meningkat dari 2013 sebesar 2,62%, 

pada 2014 sebesar 4,33% dan pada 2015 sebesar 8,2% hal ini menandakan kredit 

bermasalah pada perbankan syariah terbilang buruk dan pada tahun 2015 kredit 

bermasalah melebihi ketentuan yang ada.  Dan pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi 4,13%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah 

harus memberi solusi agar meningkatnya kredit macet dapat diatasi dengan baik, 

sehingga nasabah tetap merasa aman menggunakan pelayanan perbankan syariah . 

Faktor lainnya yang mempengaruhi Pertumbuhan Laba yaitu Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator untuk menilai aspek permodalan 

pada suatu bank. Terdapat komponen modal dan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) didalam perhitungannya. Modal yang semakin tinggi akan 

meningkatkan rasio CAR, yang berarti bank memiliki modal yang cukup dan 

mampu meng-cover risiko kerugian akibat aktivitas bank. Peningkatan pada 

modal khususnya adalah modal sendiri akan menurunkan biaya dana karena bank 

dapat menggunakan modal sendiri tersebut untuk dialokasikan kepada aktiva 

produktif yang kemudianmampu meningkatkan Pertumbuhan Laba. 
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Tabel I.3 

Komposisi Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Tahun 2012-2016 
 

Tahun Capital Adequacy Ratio (CAR) 

2012 14,13% 

2013 14,42% 

2014 16,1% 

2015 15,02% 

2016 16.63% 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Tahun 2012-2016 (data 

diolah)  

 

Berdasarkan pada tabel I.4 atas, nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami penurunan dari 16,63% menjadi 14,13%, penurunan ini menandakan 

kemampuan kecukupan modal bank dalam mempertahankan modal menurun 

hingga 2,50%. Pada tahun 2013 bank mampu memperbaiki dengan naiknya nilai 

CAR menjadi 14,42%. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 16,1%,  pada tahun 

2015 menurun kembali sebesar 15,02%. Dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan 

menjadi 16.63%. 

Penelitian mengenai Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan 

Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba PadaPerbankan Syariah Di 

Indonesia ini telah dilakukan oleh para penelitian terdahulu, diantaranyaCut 

Marliana dan Meutia Fitri (2016) . Penelitian ini mereplikasi dari penelitian 

diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi  

Pertumbuhan Laba PadaPerbankan Syariah Di Indonesia, mengunakan variabel 

Biaya Operasional, Dana Pihak Ketigadan Non Performing Finance. Pada 

penelitian ini menambahakan variabel Capital Adequacy Ratio. 

 Dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut maka penulis tertarik 

untuk memilih dan menulis mengenai pengaruh kesehatan bank terhadap 
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pertumbuhan laba. Untuk itu, penulis mengambil judul “Pengaruh Biaya 

Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance dan Capital 

Adequacy Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di 

Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis membuat 

beberapa rumusan masalah diantaranya: 

1. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada 

perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016? 

2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada 

perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016? 

3. Apakah Non Performing Finance berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016? 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016? 

5. Apakah Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Finance Dan Capital Adequacy Ratio Secara Simultan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 2012-2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan  dengan  rumusan  masalah  diatas,  penelitian  ini dilakukan 

dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap pertumbuhan 

laba  pada pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pertumbuhan 

laba pada pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Finance terhadap 

pertumbuhan laba  pada pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 – 

2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap 

pertumbuhan laba pada pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012– 

2016. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non 

Performing Finance Dan Capital Adequacy Ratio Secara Simultan 

Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 2012-

2016 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Bagi Akademis 

a. Penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi 

dunia pendidikan dan perbankan terutama dapat memberikan 

sumbangan teori-teori seputar permasalahan kinerja keuangan yang 

diukur dengan pertumbuhan laba. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi peneliti lain bagi 

penulisan di masa yang akan datang di bidang dan permasalahan yang 

sejenis. 
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2. Bagi Praktis 

a. Bagi Bank Umum Syariah. 

Bagi instansi yang bersangkutan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan operasional 

perbankan terutama dalam menghadapi berbagai keadaan 

perekonomian yang terus mengalami perubahan setiap waktu, 

khususnya bagi perbankan untuk bahan pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan dalam memaksimalkan kinerja keuangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika akan digunkan dalaam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian 

ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan 

membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, 
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sampel dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel dan analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data dan hasil diskusi terkait 

Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Finance dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba 

PadaPerbankan Syariah Di Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 


