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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah   

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.  

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. 

Penerapan prinsip-prinsip syariah mengakibatkan adanya perbedaan 

mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu larangan bunga dalam 

bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, 

sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem 

bagi hasil. Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan 

antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik 

nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank 

juga mengalami perkembangan. 

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito 

merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan. Dari sisi preferensi 

masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat lebih 
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cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi dan deposito 

yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip 

mudharabah. 

Deposito mudharabah pada bank syariah tidak berorientasi pada 

keuntungan bunga namun berorientasi pada konsep bagi hasil. Bagi hasil atau profit 

loss sharing adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, 

dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha 

mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika 

terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-

masing pihak. Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa 

laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. 

Unsur lain yang harus diperhatikan oleh investor ketika melakukan investasi 

adalah pengembalian terhadap ekuitas. Pada aspek keuangan, sumber utama 

variabel atau indikator yang dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan berisi catatan sistematis 

tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan dapat dinilai melalui kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan yang biasa digunakan yaitu: Return On Asset (ROA), 

Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR). Rasio ini dinilai dapat lebih membantu nasabah untuk mengetahui 

tingkat pengembalian ideal yang berasal dari deposito mudharabah dan ekuitas 

pemegang saham.  
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Penilaian untuk menentukan suatu kondisi bank, biasanya menggunakan 

berbagai alat ukur, salah satunya adalah aspek earning atau profitabilitas yang 

mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari 

operasi usaha bank tersebut. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan 

kondisi suatu bank yang dapat menilai kinerja keuangan sudah baik atau belum. 

Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset 

(ROA) pada industri perbankan. 

ROA dipilih sebagai ukuran kinerja bank. Hal ini didasarkan pada beberapa 

alasan. Pertama, ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan 

bank dalam mengatur aset yang dimilikinya secara keseluruhan. Rasio ini sekaligus 

merupakan indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan 

manajeman dalam mengelola asset-asetnya untuk memperoleh keuntungan. Kedua, 

ROA dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antar bank dari suatu periode 

ke periode yang lain. Jadi, selain berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi 

pengelolaan aset dalam menghasilkan laba, ROA juga menjadi rasio populer untuk 

membandingkan kinerja antar bank dari satu periode ke periode berikutnya. 

Masalah ROA 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. 

Dalam meningkatkan ROA maka bank harus memiliki manajemen yang 

baik. Manajemen dana adalah suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana 
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dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai. 

Pengelolaan bank yang semakin baik akan memberikan keuntungan yang 

dapat meningkatkan ROA. ROA merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

kinerja bank. Kemampuan bank dalam meningkatkan ROA dapat menunjukan 

kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika ROA yang dicapai rendah, maka 

kurang maksimal kinerja bank tersebut dalam menghasilkan laba. 

Besar kecilnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah 

penghimpunan yang berasal dari masyarakat. Selain dana yang berasal dari 

masyarakat faktor lain yakni berasal dari modal sendiri. Hal tersebut di ungkapkan 

oleh Muhammad (2004: 217) yang menyatakan bahwa besaran atau totalitas 

pembiyaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal 

dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat 

luas. Jelasnya, semakin besar funding suatu bank akan meningkatkan potensi bank 

yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Setelah memperhatikan aspek 

penghimpunan dana, bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan 

optimal sehingga pembiayaan yang dilakukan bank akan memberikan hasil yang 

maksimal bagi kinerja profitalitas bank itu sendiri. Salah satu indikator 

performance atau kinerja profitabilitas bank adalah Return on Asset (ROA). Rasio 

ini digunakan untuk mengukur sejauh mana asset khususnya aktiva produktif 

(pembiayaan) yang dimiliki bank dalam menghasilkan laba yang menjadi tujuan 

dari bisnis perbankan. ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang 
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dijalankan karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara 

rata-rata dari $ 1 asetnya. Selain itu faktor yang harus diperhatikan dalam 

menyalurkan pembiayaan adalah financing to deposit ratio. Menurut Mangasa 

Augustinus Sipahutar (2007: 44) FDR sangat memegang peranan untuk mengetahui 

sejauh mana perbankan telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

keuangan yang disatu sisi melakukan penghimpunan dana dan sisi lain harus juga 

menyalurkan dana untuk membiayai sektor-sektor ekonomi. Ekonom Joseph 

E.Stighlitz (pemenang nobel ekonomi) pernah mengungkapkan bahwa ekonomi 

indonesia memiliki peluang untuk mengalami krisis ekonomi gelombang kedua 

sebagai akibat tidak berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Penyataan tersebut 

merupakan hal yang patut diwaspadai. 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah merupakan suatu lembaga keuangan yang 

semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan rekapan ROA 

di masing-masing cabang diperoleh bahwasanya selama periode 2014-2016 

menunjukan bahwa ROA selalu berfluktuasi atau tidak tetap.  

Berikut tabel ROA laporan triwulan yang terjadi dalam kurun waktu tiga   

tahun yakni dari Maret 2014 hingga Desember 2016 pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah. 
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Tabel 1. 1 ROA PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Periode Maret 2014-

Desember 2016 

No  Periode  ROA 

Kantor 

Pusat 

Air Tiris 

(%) 

ROA 

Kantor Kas 

Bangkinang 

(%) 

ROA 

Kantor 

Kas Danau 

Bingkuang 

(%) 

ROA 

Kantor 

Kas 

Soebrantas 

(%) 

1 Maret 2014 1.61 -10.47 -0.71 0.38 

2 Juni 2014 1.90 1.80 -1.62 2.22 

3 September 2014 1.54 2.41 -2.58 -10.68 

4 Desember 2014 0.82 4.01 -2.31 2.48 

5 Maret 2015 0.47 0.71 0.03 0.38 

6 Juni 2015 0.67 0.48 -2.88 0.35 

7 September 2015 1.18 -2.62 -4.01 -5.44 

8 Desember 2015 1.14 -1.87 -2.70 -5.02 

9 Maret 2016 0.34 0.56 -0.31 -0.03 

10 Juni 2016 -0.40 -0.56 -1.27 -0.32 

11 September 2016 1.54 -0.48 -2.13 -12.89 

12 Desember 2016 -0.10 0.01 -2.40 -8.51 

Sumber: Data Sekunder Diolah Untuk Penelitian 2017. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya ROA pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah berfluktuasi dalam setiap triwulannya selama periode Maret 2014 

hingga Desember 2016 atau tidak tetap. 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 I.1 diatas dapat dilihat bahwasanya pada bulan Juni 

2016 dan Desember 2016 ROA pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah di kantor 

pusat Air Tiris mengalami penurunan. Selanjutnya pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah di kantor kas Bangkinang ROA juga mengalami penurunan pada bulan 

September dan Desember 2015 kemudian pada bulan Juni dan September 2016. 

Kemudian pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah di kantor kas Danau Bingkuang 
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secara beruntun ROA mengalami penurunan, hanya di bulan Maret 2015 ROA 

bernilai positif. Kemudian lagi untuk PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah di kantor 

kas Pekanbaru ROA mengalami penurunan secara beruntun pada bulan September 

2015 hingga Desember 2016.  

Adapun penurunan-penurunan yang  terjadi disebabkan oleh penurunan 

pada faktor yang mempengaruhi ROA, yaitu laba. Sesuai laporan neraca, terlihat 

bahwasanya terjadinya penurunan pada pos pendapatan operasional setelah 

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

Penurunan dalam perolehan laba tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa 

faktor, diantaranya dikarenakan oleh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

Menurut R. Ade Sansoko Pramudhito (2014: 8-9) Financing to Deposit 

Ratio (FDR) adalah rasio antara total kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

dihimpun oleh bank, karena dalam perbankan syariah tidak dikenal dengan istilah 

pinjaman namun pembiayaan.  

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit 

dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat FDR 

maka laba bank semakin meningkat. Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR 

suatu bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank. 

Menurut Dendawijaya Lukman (2008:121) Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan perbandingan antara operasional dan 
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pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensidan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi.  

Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka mengetahui apakah 

bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan 

dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen serta 

digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat guna dan hasil guna. 

Semakin besar rasio BOPO maka semakin kecil ROA bank, karena bank 

tidak dapat menekan biaya operasionalnya mengakibatkan laba yang diperoleh 

bank juga kecil. 

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam 

mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas menandakan masih terdapat 

perusahaan perbankan syariah yang mengalami penurunan ROA atau kinerja 

keuangannya. Kemudian lagi tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang 

ada.  

Pada penelitian ini yang penulis analisis adalah laporan keuangan PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah yang mana laporan keuangannya bersifat konsolidasi. Yaitu 

laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk 

perusahaan. Yang mana induk perusahaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah ini 

adalah berlokasi di Jalan Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Air Tiris. Dengan kantor 

kas di beberapa wilayah diantaranya: kantor kas Bangkinang yang terletak di 
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komplek Islamic centre Kabupaten Kampar di jalan. DI. Panjaitan Blok 4. 

Kemudian kantor kas Danau Bingkuang yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang Km. 25 Pasar Danau Bingkuang dan kantor kas Pekanbaru yang 

terletak di Jalan. HR. Soebrantas Km. 15 Kecamatan Tampan. Laporan keuangan 

konsolidasi ini disusun dengan maksud dan tujuan ialah untuk dapat memberikan 

gambaran yang obyektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu 

perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muhammad Tolkhah 

Mansur dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah Periode 2012-2014.  

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penggabungan 

variabel yang telah di teliti oleh penelitian sebelumnya, Selain itu tahun dan objek 

yang digunakan jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan 

objek PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dengan periode Maret 2014 hingga 

Desember 2016. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan 

untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan ROA pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah secara umum. Karena itu penulis mengambil judul: 

“PENGARUH EKUITAS, BOPO, FDR, DEPOSITO MUDHARABAH, DAN 

TOTAL ASSET  TERHADAP ROA (STUDI PADA PT. BPRS BERKAH 

DANA FADHILLAH PERIODE MARET 2014-DESEMBER 2016)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah Ekuitas berpengaruh terhadap ROA pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah? 

2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah? 

3. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah? 

4. Apakah Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap ROA pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah? 

5. Apakah Total asset berpengaruh terhadap ROA pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Ekuitas berpengaruh terhadap ROA pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

2. Untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

3. Untuk mengetahui apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah. 
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4. Untuk mengetahui apakah Deposito Mudharabah berpengaruh terhadap 

ROA pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

5. Untuk mengetahui apakah Total Asset berpengaruh terhadap ROA pada 

PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai mahasiswa penulis mengharapkan mendapat suatu pemahaman 

yang dipandang cukup mendalam tentang Ekuitas, BOPO, FDR, 

Deposito Mudharabah, dan Total Asset terhadap ROA. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan  salah satu bahan referensi serta 

masukan bagi PT. BPRS Berkah Berkah Dana Fadhlillah dalam hal 

Ekuitas, BOPO, FDR, Deposito Mudharabah, dan Total Asset dan 

pengaruhnya terhadap ROA. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

Ekuitas, BOPO, FDR, Deposito Mudharabah, Total Asset dan 

pengaruhnya terhadap ROA. Dan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih 

lanjut. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistem penulisan 

sebagai berikut: 
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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. 

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.


