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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat (Anshori:2009:226). Mengingat semakin berkembangnya zaman

maka akan semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan

jasa keuangan semakin meningkat dan peranan dunia perbankan semakin

dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dewasa ini ketertarikan masyarakat tehadap ekonomi Islam semakin

berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan mulai bermunculannya lembaga -

lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan pada

hokum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang sedang hangat dibicarakan

karena perkembangan dan pertumbuhannya adalah Bank Syariah. Lembaga

yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga seperti bank

konvensional lainnya, melainkan sistem bagi hasil atau profit sharing.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah (UU No. 21 Tahun 2008) atau bank syariah adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengn prinsip syariah islam (Muhammad,

2001:1). Bank syariah tidak menggunakan bunga untuk mengalokasikan baik
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dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Pada sistem operasional bank

pemilik dana yang menginvestasikan uangnya dibank bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Di Indonesia sendiri berdirinya bank syariah didasari undang-undang

No. 10 Tahun 2008 amandemen atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang

perbankan syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram oleh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003. Kemudian dipertegaskan kembali tahun

2007 bahwa perbankan syariah pelaksanaannya harus menetapkan nilai-nilai

islam dan dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

Disamping kinerja bank syariah yang mengesankan, perkembangan

bank syariah didukung oleh sistem bagi hasil yang ditawarkan lebih stabil

terhadap gejolak ekonomi makro. Ditengah terus menurunnya suku bunga

bank konvensional, return bagi hasil yang memberikan keuntungan yang

relative lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank konvensional.

Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil diberikan berdasarkan nisbah (sistem

bagi hasil) keuntungan yang disepakati disaat nasabah membuka rekening.

Menurut Karim (2004:107) Penghimpunan dana dibank syariah

berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan

dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan

mudharabah. Produk yang ditawarkan dengan prinsip mudharabah adalah

tabungan dan deposito. Untuk produk ini nasabah akan mendapatkan return

bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan bank atas penyaluran dana nasabah

yang bersangkutan.

Produk dana yang merupakan pilihan terbesar dari seluruh dana

masyarakat yang disimpan pada perbankan syariah adalah deposito
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mudharabah. Dari tahun ke tahun deposito mudharabah ini pada perbankan

syariah terus meningkat. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah tingkat

bagi hasil yang diberikan kepada nasabah deposan yang lebih konvetitif

terhadap bunga yang ditawarkan bank konvensional.

Meskipun demikian, pada perkembangannya ada indikasi dalam

penetapannya return bagi hasil yang diterima pada nasabah deposan mengacu

pada pada tingkat suku bunga konvensional. Padahal tingginya tingkat bagi

hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya

permodalan, pembiayaannya dan kualitas asset bank yang dapat dilihat dari

tingkat Capital Adequacy Rasio (CAR), Financing to Deposit Rasio (FDR),

Non Perfoming Financing (NPF), Biaya operasional pendapatan operasional

(BOPO),Return on Asset (ROA), Inflasi dan Tingkat suku bunga.

Modal merupakan faktor penting dalam rangka pengembangan usaha

bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin

kuat bank menannggung resiko dari setiap kredit produktif yang beresiko. Jika

nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu

membiayai operasi bank, keaadaan yang menguntungkan bank akan

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas yang tentunya

akan meningkatkan return bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah

deposan.(Kuncoro & Suhardjono:2002:537).

Non performing financing( NPF) pada perbankan yaitu jumlah

pembiaayaan yang tergolong non lancar, dengan kualitas kurang lancar

diragukan dan macet (Muhammad:2005:87). Porsi terbesar yang menyumbang

kredit dan pembiayaan yang bermasalah ini baik diperbankan syariah (NPF)
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baik konvensional (NPL/non performing loan) berdasarkan dari pinjaman

modal kerja dan konsumer. Hal ini disebabkan terutama karena kualitas

debitor yang dibiayai kurang andal. Debitor yang dibiayai umumnya

merupakan debitor  yang tidak mendapat pembiayaaan  dari bank

konvensional.

Menurut Kasmir (2007:267) Financing to Deposit Rasio (FDR) atau

rasio pembiayaan atas dana pihak ketiga yang menggambarkan sejauh mana

simpanan digunakan untuk pembiayaan bisa digunakan untuk mengukur

tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah kredit

yang disalurkan dengan jumlah deposito yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat

rasio ini maka semakin rendah tingkat likuiditas, karena jumlah dana yang

digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Apabila FDR perbankan syariah terus meningkat dan melebihi tingkat

ketentuan BI, maksimal 110% maka bank akan meningkatkan target perolehan

dananya. Dalam jangka pendek bank akan menaikkan return bagi hasil untuk

menarik nasabah baru untuk menginvestasikan dananya di bank syariah.

Namun bank syariah harus memperhatikan tingkat NPF nya sekecil mungkin.

Semakin besar NPF membuat bank syariah harus mencatat porsi dan

pencadangan yang semakin besar yang dikawatirkan akan mempengaruhi

nisbah dan porsi bagi hasil bagi masyarakat penyimpan dana.

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional
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terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin

efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil . semakin

kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi

operasi suatu bank yang diproyeksikan dengan rasio BOPO akan

mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Tingkat bunga meningkat sehingga mengurangi investasi, untuk

menghindari penurunan dari nilai modal yang dipinjamkan, institusi keuangan

akan menaikkan bunga pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi maka

makin tinggi pula tingkat bunganya. Tingkat bunga yang tinggi akan

mengurangi kemauan pemilik modal untuk mengembangkan sector-sektor

produktif. Apabila dikaitkan dengan profitabilitas bank, maka dengan

rendahnya investasimaka investor juga akan mengurangi hutang   bank

sehinga menurunkan tingkat profitabilitas bank, dengan menurunnya

profitabilatas bank akan mempengaruhi return bagi hasil.

Sebagai variabel terikat, ROA merupakan salah satu rasio

profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di

dalammenghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang

dimilikinya. ROA  merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-

rata total aset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula

kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar.

ROA dihitung dengan rumus yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia

No 12/11/DPNP, 31 Maret 2010
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Tingkat suku bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk

jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat permintaan dalam

pasar dana investasi sebagai imbalan atas penanaman dana pada deposito

berjangka. Variabel ini dinyatakan dalam persen dan data yang diambil adalah

rata-rata tingkat suku bunga deposito bank umum per 3 bulan mulai maret

2010 –desember 2013 yang di publikasikan oleh bank Indonesia.

Dilihat dari segi pembiayaan, tingkat NPF juga relatif kecil. Salah satu

aspek penting operasional perbankan yaitu kehati-hatian (prudent), sehingga

dapat menekan pembiayaan bermasalah NPF sekecil mungkin berjalan dengan

baik dibank syariah.

Bank syariah memberikan return bagi hasil yang kompetitif dalam

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Return bagi hasil yang

diberikan kepada nasabah untuk deposito mudharabah berkisar antara 8%

sampai dengan 11%. Imbal hasil untuk deposan ini dipengaruhi meningkatnya

nisbah bagi hasil yang diterima oleh bank syariah dari penempatan dana nya .

Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kualitas aktiva produktif bank syariah

yaitu earning asset yang tercermin dari CAR, FDR, NPF, BOPO, ROA, inflasi

dan Tingkat suku bunga.

Bardasarkan  latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan

penelitian yang berjudul “PENGARUH CAR, FDR, NPF, BOPO,

INFLASI, ROA DAN TINGKAT SUKU BUNGA TERHADAP RETURN

BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM

SYARIAH”.
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1.2 Perumusan Masalah

Adapun uraian diatas penulis menguraikan beberapa permasalahan

sebagai berikut:

a. Apakah CAR, NPF, FDR, BOPO, Inflasi, ROA dan Suku Bunga

berpengaruh secara simultan terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah pada bank umum syariah?

b. Apakah CAR, NPF, FDR, BOPO, Inflasi, ROA dan Suku Bunga

berpengaruh secara parsial terhadap return bagi hasil deposito

mudharabah pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pertanyaan

penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh CAR terhadap RBH deposito

mudharabah pada Bank umum  Syariah.

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh NPF terhadap RBH deposito

mudharabah pada Bank umum  Syariah.

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh FDR terhadap RBH deposito

mudharabah pada Bank umum  Syariah

4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh BOPO terhadap RBH

deposito mudharabah pada Bank umum  Syariah

5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap RBH

deposito mudharabah pada Bank umum  Syariah
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6. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ROA terhadap RBH deposito

mudharabah pada Bank umum  Syariah

7. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Suku bunga terhadap RBH

deposito mudharabah pada Bank umum  Syariah

.
1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan

dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor

yang mempengaruhi return bagi hasil sehingga kegiatan perbankan tetap

berjalan.

2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan informasi ketika memilih produk bank syariah. Sehingga

nasabah dan investor mempunyai gambaran tentang bagaimana kondisi

perbankan yang dapat menguntungkan mereka.

3. Bagi pembaca akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang

perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan

return bagi hasil.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari masing-masing

bab secara terperinci, singkat dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah

dalam memahami laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BABII : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang merupakan

jawaban sementara dari sesuatu yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data,

metode pengumpalan data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian,

analisis data dan interpretasi hasil pengolahan data.

BABV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang telah

dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat

diberikan kepada perusahaan dan pihak-pihak lain yang

membutuhkan.


