
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu badan usaha yang berfungsi sebagai perantara keuangan,

dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali

kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bank memiliki tujuan untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak. Seiring dengan perkembangannya, bank melaksanakan fungsinya

dalam dua prinsip yang berbeda, yang dikenal dengan bank konvensional dan bank

yang menjalankan prinsip syariah. Secara sekilas, kehadiran bank konvensional sudah

dapat dikatakan mampu memenuhi fungsi perbankan secara umum, yaitu sebagai

perantara keuangan, kemudian yang dipertanyakan selanjutnya adalah keberadaan

bank syariah dan peranannya dalam kemajuan perekonomian.

Perbankan syariah yang merupakan salah satu perbankan yang

pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah, perbankan syariah di Indonesia berawal

dari periode 1980-an sampai sekarang. Berkembangan perbankan syariah di

Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, Bank

Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah

lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank

konvensional, krisis moneter pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank
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konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya.

Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu

bertahan.

Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan prinsip-

prinsip yang dianut dalam syariah islam, menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang di hadirkan bank

syariah seakan menjadi salah satu harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan

ekonomi yang sedangkan dialami dunia saat ini, secara prinsip bank syariah

mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan dan universal, secara

operasional prinsi tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang

meniadakan transaksi berbasis bunga. Seperti yang dipraktekkan oleh perbankan

konversional, praktek transaksi penggunaan dana dan pembebanan bunga yang

selama ini banyak dipraktekkan. Terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada

perekonomian.Indonesai pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal.sehingga

ditutupnya operasional beberapa bank pada masa krisis moneter pada Tahun 1998

(Yusak Laksmana, 2009).

Beberapa tahun belakangan, perbankan syariah menunjukkan tren yang terus

meningkat baik dari segi kuantitas dan kualitas, hal ini terlihat dari meningkatnya

jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat pada

tabel berikut;
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Tabel 1.1
Data Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BUS 5 6 11 11 6 11 11

UUS 27 25 23 23 24 23 22

BPRS 131 138 150 154 158 163 163

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2014.

Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kinerja perbankan syariah, yang

dapat dilihat dari beberapa rasio seperti BOPO (Biaya Operasi dibagi Pendapatan

Operasi), ROA (Return on Assets) dan NPF (Non Performing financing), CAR

(Capital Adecuacy Ratio), dan ROE (Return on Equity), Financing to Deposit Ratio

(FDR), sebagai mana digambarkan pada tabel rasio keuangan perbankan syariah:

Tabel 1.2
Rasio keuangan perbankan syariah

(Dalam Presentase)

Rasio 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Jan Feb Mar Apr

CAR 12.81 10.77 16.25 16.63 14.13 14.42 16,76 16,76 16,20 16,85

ROA 1.42 1.48 1.67 2.67 2.64 2.79 0,08 0,18 1,16 1,09

ROE 38.79 26.09 17.58 19.29 20.54 21.22 11,87 16,85 15,94 12,58

NPF 1.42 4.01 3.02 6.11 6.15 6.50 8,01 8,53 8,22 8,49

FDR 103.7 89.7 89.67 127.71 120.96 120.93 100,7 102,8 102,2 95,50

BOPO 81.75 84.39 80.54 76.31 80.02 80.75 80,05 88,77 91,90 84,50

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2014.
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan rasio keuangan

ROA, FDR dan BOPO mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini bisa

dikarenakan oleh  ketidak konsistennya pembiyaan di salurkan oleh perbankan

syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) yang di himpun.

Di samping itu, Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada kuartal I-2014

pembiayaan 11 bank umum syariah dan 23 unit usaha syariah hanya mencapai

Rp231,701 triliun. Penyaluran pinjaman itu tumbuh 13,47 persen dari posisi yang

sama tahun lalu. Lalu dana pihak ketiga hanya mencapai Rp180,947 triliun, naik

15,96 persen. Aset bank umum syariah sebesar Rp240,931 triliun, bertambah 14,95

persen dari posisi Maret 2013. Belum ada hal yang menonjol dibandinglan tahun lalu,

kata Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Edi Setiadi

(www.zonaekis.com). Lambatnya pergerakan itu karena dua faktor. Pertama,

perlambatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hanya mencapai

5,21 persen. Kedua, kondisi ini terkait dengan ketentuan baru tentang permodalan

yang dikeluarkan akhir tahun lalu. Rasio kecukupan modal (capital adequacy

ratio/CAR) naik dari 14,42 persen di Desember 2013 menjadi 16,2 persen di Maret

2014. Melihat kondisi itu, pelaku industri kini tengah menyesuaikan rancangan bisnis

bank. Mereka akan menyesuaikan dengan rancangan induk usaha yang mayoritas

bergerak di perbankan konvensional. Tahun ini pertumbuhan industri perbankan

diarahkan pada level 15-17 persen untuk pinjaman dan dana pihak ketiga, yang terdiri

dari Giro Wadi’ah, tabungan mudharabah, dan depositomudharabah.
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Simpanan mudharabah tetap mendominasi pangsa pasar, baik deposito

maupun tabungan mudharabah . Hal ini mengindikasikan motif berinvestasi mencari

keuntungan masih dominan dibanding motif berjaga-jaga, ataupun likuiditas bagi

sebagian nasabah bank syariah. Komposisi demikian mencerminkan masih relatif

mahalnya maintenance cost portofolio bank syariah. Hal ini mengingat ada

kecenderungan return bank syariah saat ini lebih tinggi dibandingkan tingkat suku

bunga bank konvensional. Dengan demikian diperkirakan hal ini menjadi indikasi

awal adanya resiko pengalihan dana (displacement risk) dari bank syariah ke bank

konvensional apabila terjadi peningkatan suku bunga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua, yaitu faktor

eksternal dan faktor internal. Penelitian ini mencoba meneliti Return on Asset (ROA),

Financing to Deposit Ratio (FDR), BOPO (Biaya Operasi dibagi Pendapatan

Operasi) sebagai faktor internalnya karena peneliti mempunyai kecurigaan bahwa

faktor-faktor tersebut adalah variabel-variabel yang mempunyai pengaruh besar

terhadap volume profit bagi hasil. Begitu juga dengan faktor eksternalnya, peneliti

juga melihat bahwa tingkat suku bunga pinjaman investasi serta inflasi berpotensi

mempunyai andil besar dalam mempengaruhi profit bagi hasil tabungan mudharabah.

Bank harus memiliki strategi dalam menyalurkan dana-dana yang telah

dihimpun sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.Hal ini bertujuan untuk

mencapai angka profitabilitas yang cukup, risiko yang rendah, serta mempertahankan

kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar likuiditasnya aman. Alokasi

penggunaan dana bank syariah dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktiva yang
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menghasilkan (earning asset) dan aktiva yang tidak menghasilkan (non earning

asset). Earning asset sendiri terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil,

penyertaan, jual beli, sewa serta surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersil adalah pembiayaan.

Portofolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, pada umumnya

berkisar antara55% sampai 60% dari total aktiva.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah

rasio antara jumlah kredit yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank.

Dalam perbankan syariah FDR berarti adalah rasio antara total pembiayaan yang

disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. FDR menyatakan

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan kembali yang dilakukan

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Dengan kata lain, seberapa

jauh penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank

syariah untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali

uangnya yang telah disalurkan oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini

menunjukkan semakin baiknya fungsi intermediasi bank yang bersangkutan.

FDR yang tinggi mengindikasikan tingkat pembiayaan tinggi dan ini

berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan.  Hal

tersebut secara otomatis akan menaikan tingkat bagi hasil.

Menurut gitman (2009) menyatakan bahwa metode perhitungan profitabilitas

perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: Operating Income Ratio,

Operating Ratio, Net  Profit  Margin, Return  On  Investment, Return On Asset
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(ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales. Rasio ini digunakan untuk

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posis bank tersebut dari

segi penggunaan aset (Siamat, 2005)Indikasi rate of return sebagai presentase tingkat

bagi hasil simpanan bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal

maupun faktor eksternal. Rasio biaya efisiensi adalah perbandingan antara

biaya operasional dan Pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan

operasinya (Siamat2005).

Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen bank syariah

sendiri seperti tepat saranya fungsi bank sebagai pihak yg  menjembatani antara pihak

penabung dan pihak peminjam, mampu memaksimalkan operasional, dan

kemampuan profitabilitas. Di samping itu, kondisi makro ekonomi sebagai factor

eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh

terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan. Sebagaimana

yang dikutip oleh Antariksa (2006), identifikasi. menemukan bahwa faktor penentu

profitabilitas bank dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor penentu internal

dan faktor penentu eksternal. Penelitian ini memasukkan pengaruh eksternal yaitu

suku bunga bank konvensional, dikarenakan tingkat bagi hasil pada bank syariah

selama ini masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank

konvensional. Tarsidin (2010) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil yang
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diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih

merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pendapat

lainnya juga dikemukakan oleh Muhammad (2005) yang menyatakan bahwa

masyarakat masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku di bank

konvensional, jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku

bunga maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang memilih untuk

menginvestasikan dananya pada bank konvensional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit

unit (peminjam). Tingkat pengembalian pembiayaan merupakan salah satu faktor

utama yang menjamin kelangsungan hidup perbankan. Tingkat pengembalian

pembiayaan mempengaruhi tingkat return yang dapat dicapai oleh suatu bank. Return

merupakan keuntungan yang didapatkan oleh perbankan atas penyaluran pembiayaan

yang telah dilakukan. Return yang didapatkan dari pembiayaan tidak dapat dipastikan

berapa jumlahnya. Jumlah return yang didapatkan oleh suatu bank dapat dipengaruhi

kinerja keuangan bank syariah.

Return yang didapatkan oleh bank syariah dapat mempengaruhi jumlah bagi

hasil yang akan didistribusikan kepada nasabah. Jika return yang didapatkan bank

syariah bertambah maka akan bertambah juga jumlah bagi hasil yang akan diberikan

kepada nasabah dan begitu pula sebaliknya.

Dilihat dari sisi saluran suku bunga, kebijakan moneter bank sentral akan

mempengaruhi perkembangan berbagai suku bunga. Salah satunya akan
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mempengaruhi suku bunga jangka pendek, seperti suku bunga SBI. Selanjutnya

perubahan ini akan memberikan pengaruh pada suku bunga yang ditawarkan bank

konvensional kepada masyarakat penabung dan pada suku bunga kredit yang

dibebankan bank konvensional kepada para debiturnya.

Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal

apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu presentasi

keuntungan yang akan diperoleh  lebih besar dari bungayang harus dibayarkan.

Semakin tinggi tingkat suku bunga,maka semakin menurun tingkat pinjaman oleh

para investor kepada pihak bank. Tingkat suku bunga yang tinggi yang

mengakibatkan penurunan tingkat aktivitas investasi, mengakibatkan menurunnya

pendapatan para investor. Menurunnya aktivitas investasi secara global akan

mempengaruhi seluruh aktivitas perekonomian global termasuk aktivitas pembiayaan

bank syariah. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pendapatan bank syariah, dan tidak

dapat dipungkiri akan mempengaruhi return bagi hasil.

Andiyasi isna k (2012) Berjudul Analisis pengaruh ROA, BOPO, dan Suku

bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharobah pada bank umum syariah

menyataakan bahwa ROA dan Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat

bagi hasil deposito mudharobah sedangkan BOPO tidak berpengaruh terhadap bagi

hasil deposito mudharobah.

Reni Widyastusti (2012) Berjudul Pengaruh Rasio keuangan, Suku bunga, dan

inflasi terhadap bagi hasil deposito mudharobah pada bank umum syariah

menyatakan bahwa ROA, FDR, Suku bunga bepengaruh terhadap bagi hasil deposito
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mudharobah sedangkan CAR dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap bagi hasil

deposito mudharoh.

Gunandri (2015) Berjudul Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi

hasil deposito mudharobah terhadap bagi hasil deosito mudhrobah pada bank Mega

syariah menyatakan bahwa ROA, ROE, BOPO dan FDR berpengaruh terhadap

tingkat bagi hasil deposito muharobah sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap

bagi hasil deposito mudharobah.

Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan yang dipublikasikan, kinerja Bank

BNI syariah dan BRI syariah terkini menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Begitu

juga kondisi ekonomi makro, menunjukkan adanya peningkatan. Namun begitu

belum diketahui faktor-faktor tersebut terhadap bagi hasil deposito Mudharabah

Bank Umum Syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka

peneliti ingin mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh ROA, FDR dan

BOPO Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BNI Syariah dan BRI

Syariah”
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa

pokok masalah, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap bagi hasil

deposito mudharabah di Bank Syariah.

2. Apakah terdapat pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap bagi

hasil deposito mudhrabah di Bank Syariah.

3. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) terhadap bagi hasil deposito mudharabah di Bank

Syariah.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap bagi hasil

deposito mudharabah di Bank Syariah.

2. Untuk menjelaskan pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) terhadap

bagi hasil deposito mudhrabah di Bank Syariah.

3. Untuk menjelaskan pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasional (BOPO) terhadap bagi hasil deposito mudharabah di Bank

Syariah
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b. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan alternatif model penelitian empiris tentang faktor penentu bagi

hasil tabungan mudharabah Perbankan Syariah dengan menggunaka rasio

Return on Asset (ROA), Financing to Deposito Ratio (FDR), Biaya

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), sebagai faktor

internal.

2. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Syariah.

3. Menjadi informasi atau sumber pengetahuan bagi Perbankan Syariah dalam

menjaga kualitas bagi hasil tabungan dengan mengendalikan kinerja keuangan

Return on Asset (ROA), Financing toDeposito Ratio (FDR), Biaya

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)i.

4. Bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian sejenis, dapat dijadikan sebagai

referensi dan acuan dalam penelitiannya serta menambah literature ilmu

pengetahuan di bidang keuangan dan analisis laporan keuangan
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I  : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang melandasi penelitian,

termasuk pembahasan tentang pengertian bank,

kegiatan usaha bank umum syariah, prinsip dasar perbankan syariah, system

operasional bank syariah, rasio keuangan, suku bunga, , dan deposito

mudharabah. Selanjutnya disajikan pula penelitian terdahulu yang

memiliki relevansi dengan penelitian ini, dan kerangka pikir.

BAB III : Metodologi Penelitian.

Bab ini menguraikan secara detail tentang metode penelitian yang

digunakan .Penjelasan dimulai dari metode pengumpulan data, dilanjutkan

dengan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis

dengan menggunakan meode penelitian yan telah ditetapkan untuk selanjutnya

diadakan pembahasan tentang hasilnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatan penelitian dan saran


