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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, Bank sebagai lembaga yang dapat 

memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam hal penyediaan modal dalam bentuk 

pinjaman maupun bank sebagai lembaga yang dapat menampung dana yang 

ada di masyarakat merupakan alternatif yang banyak dipilih. Seperti 

perusahaan pada umumnya, tujuan utama berdirinya bank adalah untuk 

mencari laba. Oleh karena itu, apabila bank memperoleh laba berarti bank 

berhasil mencapai tujuannya. Agar perbankan dapat mencapai tujuannya maka 

bank harus menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi 

utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Kinerja suatu perbankan 

merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai 

sumber daya sehingga menghasilkan laba. 

Ketahanan industri perbankan tetap kuat di dukung oleh memadai rasio 

kecukupan modal dan terkendalinya risiko kredit. Pada november 2016, rasio 

likuiditas (AL/DPK) berada pada level 20,5% da rasio kecukupan modal 

(Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 22,8%, jauh di atas ketentuan 

minimum 8%. ( sumber statistik www.bi.co.id ) 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang 

pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, perbankan syariah mampu 

memperlihatkan kemajuan yang signifikan dan hingga sampai tahun 2016 

http://www.bi.co.id/
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perbankan syariah dinilai berhasil mempertahankan eksistesinya dalam sistem 

perekonomian Indonesia. 

perbankan syariah terus bergerak ke arah positif. Ini terlihat dari 

peningkatan aset dari posisi Desember 2015 sebesar Rp296,26 triliun atau 

meningkat 20,33% menjadi sebesar Rp356,50 triliun di Desember 2016. 

Selain itu dari sisi pembiayaan mencapai Rp249,09 triliun atau naik 16,40% 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp213,99 triliun, pertumbuhan yang 

berdampak pada investasi. Sedangkan dari perolehan dana pihak ketiga pada 

Desember 2016 mencapai Rp279,33 triliun atau tumbuh 20,83% dari posisi 

Desember 2015 sebesar Rp231,17 Triliun," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank 

Syariah Indonesia (Asbisindo) Agus Sudiarto di Jakarta, Rabu (1/3/2017).  

(Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-

syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865 di akses pukul 07:28 WIB Tanggal 

30-3-2017). 

Adapun posisi laba bersih per Desember 2016 mencapai Rp2,09 

triliun, atau tumbuh 17,36% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp1,78 triliun. 

Terlihat tingkat kesehatan perbankan syariah membaik dengan tingkat laba 

yang diperoleh Bank Umum Syariah pada tahun terakhir 2016, perkembngan 

ini terus dipanau oleh sebagian masyarakat yang ingin mengetahui. (Sumber : 

https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-

2016-tumbuh-positif-1488390865 di akses pukul 07:28 WIB Tanggal 30-3-

2017). 

https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
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Berikut ini data 4 tahun terakhir tentang Bank Umum Syariah pada 

Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To 

Deposit Ratio (FDR) sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Grafik 

 

Data diinput : OJK Statistik Bank Umum Syariah (www.ojk.co.id)  

 

Dilihat dari Return On Asset pada Bank Umum Syariah dari tahun 

2011  ke tahun 2012 terjadi kenaikan, pada kelanjutan tahun 2013 dan 2014 

Return On Asset mengalami fluktuasi. Begitu juga pada Financing To Deposit 

Ratio awalnya terjadi kenaikan dari tahun 2011-2012, pada tahun 2012-2013 

terjadi keseimbangan dan pada tahun 2014 Financing To Deposit Ratio 

mengalami penurunan. Pada tahun 2011 Capital Adequacy Ratio (CAR)  

mengalami  penurunan, 2012-2013 Capital Adequacy Ratio (CAR)  

mengalami keseimbangan. Pada tahun 2014 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami kenaikan kembali. 

Mengenai Undang-undang tentang bank operasi sepenuhnya secara 

syariah atau dengan membuka cabanng khusus syariah. Kemudian di susul 

http://www.ojk.co.id/
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oleh keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank indonesia 

yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula 

menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri 

perbankan syariah berkembang. 

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan 

bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam 

bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan 

dan persaudaraan dalam berproduksi, dan mengindari kegiatan spekulatif 

dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta 

layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih 

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat di nikmati oleh seluruh golongan masyarakat indoneisa 

yang ingin menjadil nasabah syariah tanpa terkecuali. Data (Sumber   

www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx, ) 

Sumber pendapatan bank syariah berasal dari: Bagi hasil atas kontrak 

Mudharabah dan kontrak Musyarakah, keuntungan atas kontrak jual-beli (al 

bai), hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan fee dan biaya 

administrasi atas jasa-jasa lainnya. 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank 

syariah. Dalam bagi hasil terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian 

usaha, maka hasil atau usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu 

http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx
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pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan 

akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah di tetapkan 

dengan menggunakan nisbah. Nisbah itu persentase yang disetujui oleh kedua 

pihak dalam menentukan bagi hasil atau usaha yang dikerja samakan. 

Imbalan yang diberikan oleh bank dalam bentuk bonus jika dananya di 

titipkan dengan menggunakan akad al-wadiah. Dalam akad Al-wadiah, bank 

syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang dikenal yaitu giro dan 

tabungan. Titipan yang menggunakan akad al-wadiah dapat di ambil sewaktu-

waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. 

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang di tempuh 

bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank 

yang didasarkan pada akad jual beli terdiri dari murabahah, salam, istishna. ( 

Abdul Ghofur Anshori 2007:105-106) 

Spread yang merupakan salah satu pendapatan utama bank syariah, 

yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan 

menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan 

menggunakan akad al-mudharabah. 

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank ini walaupun relatif kecil 

namun mengandung suatu kepastian keuntungan, hal ini disebabkan resiko 

terhadap jasa-jasa bank ini lebih kecil jika dibanding dengan kredit atau 

pembiayaan. Di samping faktor resiko, ragam penghasilan dari jasa ini pun 

cukup banyak sehingga pihak perbankan dapat lebih meningkatkan jasa-jasa 
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banknya. Kemudian yang paling penting jasa bank ini sangat berperan besar 

dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman yang ada dalam dunia  

perbankan. 

Laporan perkembangan syariah Bank Indonesia 2016 

meninformasikan bahwa kondisi bank syariah masih tetap positif terutama jika 

dilihat dari Financing to Deposit Ratio (FDR) terus meningkat dibanding 

tahun sebelumnya, bahkan angka penyaluran kredit bank syariah mencapai 

104%. Melihat kembali kajian penelitian terdahulu semakin tinggi pembiayaan 

yang disalurkan bank, maka semakin tinggi pula profit yang akan didapatkan 

oleh bank. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara jumlah 

pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang di terima oleh bank. FDR 

di tentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan 

dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencankup giro, simpanan berjangka 

(deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, 

karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. 

(Anwar Irhamsyah 2010:23). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber luar bank 
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seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain 

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjak aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko. Hal ini senada dengan pendapat lukman Dendawijaya (2009:121) 

bahwa “CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank disebabkan 

oleh aktiva berisiko”. Standar besarnya CAR sesuai dengan peraturan bank 

indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 september 2008 tentang 

kewajiban minimum Bank pada pasal 2 bahwa “Bank wajib menyediakan 

modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Rasio (ATMR)”.  

Menurut (Lukman Dendawijaya:2005), analisis rasio untuk 

mengukur profitabilitas suatu bank umumnya ada empat yaitu: Return on 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Rasio Biaya Operasional (BOPO), 

dan Net Profit Margin (NPM). Rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan adalah Return on assets (ROA). Sehingga semakin besar return 

on assets (ROA) suatu bank maka  semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari 

segi penggunaan aset. 

Dalam penilaian kesehatan bank BI lebih mementingkan penilaian 

berdasarkan besarnya return on assets (ROA) dan tidak memasukkan unsur 

return on squity (ROE). Hal ini dikarenakn Bank Indonesia sebagai pembina 

dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank 
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yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana 

simpanan masyarakat. 

Apabila spread, fee based income, Financing To Deposit Ratio dan 

Capital Adequacy Ratio berpengaruh maka pendapatan bank syariah akan naik 

sehingga laba pun ikut naik. Hal ini menjadi pilar pembentuk profitabilitas. 

Tingkat  profitabilitas (ROA). Spread terhadap profitabilitas (ROA) yang 

diteliti Ilmatus Sa’diyah (2014) menunjukan spread  memiliki korelasi tidak 

searah dan sangat kuat terhadap ROA. Mengenai fee based income terhadap 

profitabilitas (ROA) menunjukan hasil yang sama pada penelitian Nita Nur 

Astri (2014) dan Ilmatus Sa’diyah (2014) yang sama-sama mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap profitabilitas (ROA). 

Financing To Deposit Ratio (FDR) yang diteliti oleh Ilmatus Sa’diyah 

(2014) dalam penelitiannya menunjukan bahwa Financing To Deposit Ratio 

memiliki korelasi tidak searah dan sangat kuat terhadap ROA, pada  penelitian  

yang dilakukan  Suryani (2011) Financing To Deposit Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap (ROA). Capital Adequacy Ratio (CAR) 

menunjukan pada penelitian Dwi Ismawati (2009) menunjukan Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh positif dan siginifikan terhadap ROA, sedangkan 

Tryo Hasnan Mouri (2011) yang menunjukan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. 

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melihat sejauh 

mana spread, fee based income, Financing To Deposit Ratio dan Capital 

Adequacy Ratio bagi perkembangan industri perbankan syariah, karena 
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variabel tersebut dianggap memberikan kontribusi terbesar dalam memperoleh 

keuntungan perbankan.  Peneliti mengangkat judul “Pengaruh Spread, Fee 

Based Income, Financing To Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio 

terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah 

periode tahun 2013-2016. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Spread  berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah. 

2. Apakah Fee Based Income berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah. 

3. Apakah Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah. 

4. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan 

tujuan dari penelitian ini a dalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Spread terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah 

2. Untuk mengetahui pengaruh Fee Based Income terhadapt profitabilitas 

Bank Umum Syariah 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadapt 

profitabilitas Bank Umum Syariah 

4. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadapt 

profitabilitas Bank Umum Syariah 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan 

manfaat dari penelitian ini adalah untuk: 

1) Untuk Akademis 

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan lembaga keuangan 

syariah   ke depan. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya dapat dijadikan 

sebagai referensi di bidang yang sama.  

2) Untuk Praktisi 

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktisi 

yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini, penulis membagi 

dalam enam bab yang di rinci ke dalam bebarapa sub bab dengan sistimatika 

sebagai berikut: 

 



11 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  :   TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori agensi, pengertian bank syariah, 

pengertian Spread, Fee Base Income, Financing To Deposit 

Ratio , dan Capital Adequacy Ratio. Pengukuran Profitabilitas, 

kajian Islam tentang penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis.  

BAB III  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, instrumen penelitian, definisi 

operasional variabel Spread, Fee Base Income, Financing To 

Deposit Ratio, dan Capital Adequacy Ratio. Pengukuran 

Profitabilitas, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, 

definisi operasional variabel, analisis data, uji asumsi klasik, uji 

normalitas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji 

hipotesis. 

BAB  IV   :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil-hasil penelitian sesuai dengan variabel-

variabel yang telah ditentukan dalam penelitian ini .  

BAB  V   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran yang berhubungan dalam penelitian ini. 


