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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan

mengembangkan prinsip-prinsip islam kedalam transaksi keuangan dan

perbankan. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992

adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak

terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan

syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998

hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di

Indonesia telah bertambah jadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit

usaha syariah. Untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di

Indonesia pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi

Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau

mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat

berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan

para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum

sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal

16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara
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penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank syariah merupakan bank umum yang menyediakan jasa dalam lalu

lintas pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk mendirikan

lembaga ini perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek

permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh

masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan.

Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat dengan bank tersebut,

maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya

untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Peranan perbankan syariah

secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi

fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat

dan mendorong pemerataan pendapatan.

Perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan

tetap gencar untuk meningkatkan pangsanya, salah  satunya dari sisi Return On

Assets (ROA) yang menjadi alat ukur kinerja suatu bank. Selama tahun 2010-2013

perbankan syariah, yang merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional

telah mampu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan sektor riil

yang ada selama ini. Dorongan untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian, bank

syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan

dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.

Secara umum bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut : (1) Sebagai

penghimpun dana (dana pihak ketiga) untuk melakukan investasi atas dana-dana
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yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip

bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. (2) Sebagai pengelola investasi

atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan

investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. (3) Sebagai penyedia jasa lalu

lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam adalah potensi

yang sangat besar untuk mengembangkan dan memperkuat perbankan syariah.

Jumlah penduduk muslim yang besar di Indonesia tentu membutuhkan perbankan

syariah sebagai alternatif pembiayaan yang terbebas dari bunga. Ide pembentukan

Bank BUMN Syariah yang sahamnya dimiliki pemerintah akan menjadi solusi

bagi umat muslim di Indonesia sekaligus menjadi alternatif pembiayaan bagi

proyek-proyek pemerintah. Pendirian Bank BUMN Syariah merupakan langkah

tepat untuk mendongkrak market share, tetapi bukan berarti harus mendirikan

Bank BUMN baru karena justru akan memakan waktu yang lama dan biaya yang

tidak sedikit. Salah satu langkah yang lebih realistis adalah dengan mengkonversi

Bank BUMN yang sudah ada ke syariah karena Bank Umum milik BUMN sudah

cukup banyak seperti Bank Mandiri, BNI dan BRI. Mengkonversi Bank Umum

milik BUMN menjadi bank syariah akan lebih mudah dan lebih realistis.

Mengkonversi secara langsung akan meningkatkan pangsa pasar perbankan

syariah. Di sisi lain,konversi BUS milik BUMN tentu akan lebih menekan cost

karena infrastruktur dan jaringan yang sudah ada sehingga tidak perlu memulai

dari awal.
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Dengan adanya satu Bank BUMN Syariah akan berdampak signifikan

terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Dengan adanya Bank

BUMN Syariah, maka Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mendapat

angin segar untuk mengimbangi pertumbuhan dari Bank Umum Konvensional.

Dalam hal meningkatkan pangsa pasar syariah, tentu tidak mungkin jika hanya

mengandalkan 11 BUS  milik swasta yang ada karena banyaknya keterbatasan-

keterbatasan,seperti keterbatasan dalam permodalan dan jaringan birokrasi.

Selain itu ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam upaya

percepatan share perbankan syariah yaitu pengembangan aspek bisnis berbasis

syariah pada semua institusi di Indonesia, baik yang ada di pemerintahan maupun

swasta. Sisi positif lain dengan adanya Bank BUMN Syariah adalah penguasaan

BUMN akan semakin kuat di sektor korporasi dan treasury perusahaan BUMN

yang sesuai dengan prinsip syariah. Lemahnya jaringan teknologi dan

insfratruktur perbankan syariah selama ini menjadi kendala dalam meraup pangsa

pasar potensial. Dengan adanya Bank BUMN Syariah dengan dukungan

permodalan yang besar tentu akan memudahkan proses penguatan jaringan dan

infrastruktur teknologi yang mendukung pengembangan aspek bisnis berbasis

syariah.

Industri perbankan syariah dapat dimanfaatkan sebagai penguat daya saing

bangsa karena keberadaan dan keberhasilan perbankan syariah menjadi tolak ukur

suatu bangsa yang beradab. Penguatan pada sisi perbankan syariah juga sangat

menentukan sebagai persiapan menghadapi liberalisasi perbankan dalam MEA
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2015.Perbankan syariah yang besar dan kuat akan mampu bertahan dari gempuran

agresifitas bank asing sebagai implementasi liberalisasi perbankan, sebaliknya

perbankan syariah yang lemah tentu akan semakin tertinggal. Perbankan syariah

yang memiliki daya saing akan mampu bicara banyak dalam ketatnya persaingan

sehingga dengan adanya Bank BUMN Syariah saperti sekarang ini menjadi suatu

terobosan besar dalam proses penguatan sektor perbankan syariah dan

perdagangan yang berdaya saing sebagaimana perbankan syariah selalu

berkomitmen dalam menggerakkan sektor riil.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah BUMN

di Indonesia, maka pihak bank syariah BUMN perlu meningkatkan kinerjanya

agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Guna

menghadapi persaingan bank syariah BUMN yang semakin tajam diperlukan

suatu keputusan yang tepat dan didukung oleh perencanaan yang baik.

Perencanaan berfungsi sebagai dasar operasional dan pencapaian perusahaan

untuk memperoleh profit seperti yang diharapkan tercapai. Profitabilitas

merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.

Semakin tinggi profitabilitas bank syariah maka semakin baik pula kinerja bank

dan semakin rendah profitabilitas bank syariah maka semakin rendah pula kinerja

bank syariah tersebut (Mulya, 2010).

Menurut Naufal (2012) Adanya beberapa faktor yang mungkin

mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah, yaitu Dana Pihak

Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF). DPK merupakan simpanan
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yang didapat dari nasabah melalui giro, tabungan dan deposito. Dalam sebuah

teori disebutkan bahwa dana pihak ketiga merupakan tulang punggung dari

kegiatan operasional bank. Dana tersebut akan disalurkan oleh bank dalam bentuk

pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan

musyarakah), jual beli (murabahah) atau akad pelengkap lainnya.

Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi hasil untuk nasabah dan

juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas

bank syariah. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah

tercermin dari besarnya non performing loan (NPL), dalam terminologi bank

syariah disebut non perfoming financing (NPF). Menurut Arianti (2011) Non

Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori

yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan

macet. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap

Total Pembiayaan (Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001).

Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami

keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami

kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Variabel Capytal Adequacy Ratio (CAR) dapat mempengaruhi tingkat

profitabilitas bank syariah. Menurut Satrio (2012) semakin tinggi CAR maka

semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap

aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu
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membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar

bagi profitabilitas. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, dan pada akhirnya dapat

meningkatkan mendapatan suatu bank.

Di Indonesia, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

profitabilitas pada perbankan syariah telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara

lain : Edward Gagah Purnama (2009), Dhiyan Dayinta Pratiwi (2012), Edhi Satrio

Wibowo (2012), Wuri (2011), dan Naufal (2012). Hasil penelitian Naufal (2012)

menunjukkan bahwa Perkembangan DPK Bank Syariah dari tahun 2008 hingga

tahun 2011 bergerak fluktuatif, pada tahun 2008 kontribusi DPK sebesar 91.4%,

di tahun 2009 menurun menjadi 90.4% dan meningkat kembali menjadi 93% di

tahun 2010, lalu tahun 2011 bergerak turun menjadi 92.1%. Perkembangan NPF

dari tahun 2008 hingga tahun 2011 cenderung meningkat setiap tahunnya

terkecuali di tahun 2011 NPF mengalami perbaikan sehingga tingkat NPF

menurun menjadi 3.7%.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Naufal

(2012), yaitu meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga dan non performing

financing terhadap profitabilitas. Kelebihan penelitian ini adalah pada jumlah

variabel yang mempengaruhi (variabel x), dimana variabel x ditambah yaitu

mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR). Dengan adanya penambahan variabel

CAR maka hal ini tentunya akan dapat menambah besarnya persentase variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen (profitabilitas). Semakin besar

persentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen maka
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regresi yang dihasilkan akan semakin baik untuk mengestimasi nilai variabel

dependen.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Edward Gagah Purnama (2009), yaitu sama-sama meneliti tentang CAR

terhadap profitabilitas. Selain tahun penelitiannya yang berbeda, variabel x juga

berbeda, Edward meneliti mengenai Analisis pengaruh CAR, LDR, Size, dan

BOPO. Hal ini dikarenakan CAR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. CAR

mencerminkan modal bank sendiri  untuk mengahasilkan laba. Semakin besar

CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena

dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan

dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Selain itu juga peneliti

melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah BUMN.

Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Arianti (2011) dalam jurnalnya yang

berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Non Performing

Financing dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap

pembiayaan, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap pembiayaan,

NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan ROA tidak berpengaruh

terhadap pembiayaan Sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel terikatnya,

penelitian sebelumnya meneliti pembiayaan sebagai variabel terikatnya sementara

peneliti menjadikan ROA sebagai variabel terikatnya.
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Tabel 1.2
Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) Triwulan II 2010- Triwulan II 2013
Pada Bank BNI Syariah dan Triwulan I 2010-Triwulan II 2013 Pada Bank BRI Syariah dan Bank

Syariah Mandiri
(Dalam Persen)

BNI SYARIAH
2010 2011

I II III IV I II III IV
DPK 10,93 30,27 23,52 19,33 18,32 22,55 25,57
NPF 4,17 4,80 3,59 4,44 3,65 3,60 3,62
CAR 28,80 29,10 27,68 25,91 22,24 20,86 20,67
ROA -12,02 -0,65 0,61 3,42 2,22 2,37 1,29

2012 2013
I II III IV I II III IV

DPK 29,75 23,41 20,59 17,70 26,72 24,89
NPF 4,27 2,45 2,33 2,02 2,13 2,11
CAR 19,07 17,56 16,55 14,10 14,02 18,90
ROA 0,63 0,65 1,31 1,48 1,62 1,24

BRI SYARIAH
2010 2011

I II III IV I II III IV
DPK 32,21 35,60 33,83 35,64 42,99 48,59 49,31 38,56
NPF 3,48 3,39 3,37 3,19 2,43 3,40 2,80 2,77
CAR 13,66 25,95 22,07 20,62 21,72 19,99 18,33 14,74
ROA 1,12 0,97 0,24 0,35 0,23 0,20 0,40 0,20

2012 2013
I II III IV I II III IV

DPK 42,96 44,29 48,76 41,26 49,01 50,25
NPF 3,31 2,88 2,87 3,00 3,04 2,89
CAR 14,34 13,59 12,92 11,35 11,81 15,00
ROA 0,17 1,21 1,34 1,19 1,71 1,41

SYARIAH MANDIRI
2010 2011

I II III IV I II III IV
DPK 26,96 27,43 26,42 27,92 29,29 26,42 23,59 24,67
NPF 4,08 4,13 4,17 3,52 3,30 3,49 3,21 2,42
CAR 12,50 12,43 11,47 10,60 11,88 11,24 11,06 14,57
ROA 2,04 2,22 2,30 2,21 2,22 2,12 2,03 1,95

2012 2013
I II III IV I II III IV

DPK 20,39 24,28 23,56 24,91 22,24 24,85
NPF 2,52 3,04 3,10 2,82 3,44 2,90
CAR 13,91 13,66 13,15 13,82 15,23 14,16
ROA 2,17 2,25 2,22 2,25 2,56 1,79

Sumber: Bank Indonesia (diolah)
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Berdasarkan  informasi dari tabel diatas, terdapat fenomena yang terjadi

yaitu pada Bank BNI Syariah tahun 2011, Bank BRI Syariah tahun 2010 dan

2013, dan Bank Syariah Mandiri tahun 2013, adanya peningkatan Dana Pihak

Ketiga (DPK) namun Return On Asset (ROA) mengalami penurunan hal ini

disebabkan kurang optimalisasi hasil pendanaan dari dana masyarakat yang

dilakukan oleh pihak Bank. Kemudian Capital Adequency Ratio (CAR)

mencerminkan adanya ketentuan suatu permodalan suatu bank yang apabila nilai

Capital Adequency Ratio (CAR) terlalu besar dipandang tidak efisien, namun

modal besar akan mengarahkan pemegang saham bertindak hati-hati dalam

mengelola bank sebaliknya apabila Capital Adequency Ratio (CAR) terlalu kecil

akan mengurangi kepercayaan masyarakat.Tabel rasio diatas menyatakan bahwa

perkembangan DPK, CAR, dan ROA dari tahun 2010-2013  terlihat mengalami

fluktuasi tapi cenderung stabil. Begitu juga dengan NPF bergerak fluktuatif dan

masih dibawah batas minimum NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu

5%.

Menurut Naufal (2012) DPK merupakan simpanan yang didapat dari nasabah

melalui giro, tabungan dan deposito. Dengan semakin tingginya dana pihak ketiga

yang diperoleh bank maka bank akan sangat leluasa untuk menyalurkan dana-

dana tersebut kedalam berbagai investasi dan pembiayaan yang menguntungkan

Dana tersebut akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, baik

pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli atau

akad pelengkap lainnya. Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi hasil
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untuk nasabah dan juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi besar

kecilnya profitabilitas bank.

Sementara itu NPF yang mencerminkan suatu rasio kredit macet yang dialami

bank dapat menurunkan profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi tingkat non

performing financing maka mengakibatkan menurunnya profitabilitas. Semakin

sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang

tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, akan mengurangi

profitabilitas pada bank syariah BUMN. Menurut (Satrio, 2012) CAR

mencerminkan modal bank sendiri  untuk mengahasilkan laba. CAR yang terlalu

tinggi berarti bahwa terdapat dana yang menganggur (idle fund). Dalam kondisi

ini bank umum syariah BUMN kemudian bertahan untuk tidak menyalurkan

kredit karena kenaikan kredit yang disalurkan akan menambah aset berisiko

sehingga mengharuskan bank menambah modal untuk memenuhi ketentuan CAR

dan akibatnya hal ini akan mengurangi profitabilitas pada bank umum syariah

BUMN.

Tingginya CAR dapat disebabkan oleh adanya penambahan modal dari

pemilik yang berupa fresh money untuk mengantisipasi perkembangan skala

usaha yang berupa ekspansi kredit. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini

fungsi intermediasi bank masih belum optimal, dimana dana pihak ketiga yang

berupa simpanan dana masyarakat oleh Bank dibelikan Sertifikat Bank Indonesia

dimana ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) SBI adalah 0, dengan

demikian ATMR Bank relatif kecil, sehingga Capital Adequacy Ratio tetap besar.

Akibatnya, dana yang menganggur juga akan semakin besar, sehingga
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profitabilitas bank yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) akan semakin

menurun. Ini yang membuat saya merasa tertarik ingin meneliti kembali tentang

variable DPK, NPF dan CAR.

Dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul

“PENGARUH DPK (DANA PIHAK KETIGA), NPF (NON PERFORMING

FINANCING) DAN CAR (CAPITAL ADEQUACY RATIO) CAR

TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus

pada Bank Syariah BUMN Periode 2010-2013)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan

masalah penelitian sebagai berikut:

1) Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank

umum syariah BUMN?

2) Apakah non performing financing berpengaruh terhadap profitabilitas

bank umum syariah BUMN?

3) Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap profitabilitas

bank umum syariah BUMN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1) Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank

umum syariah BUMN.

2) Mengetahui pengaruh non performing financing terhadap profitabilitas

bank umum syariah BUMN.
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3) Mengetahui pengaruh capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas

bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1) Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah yang selama ini

dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

2) Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat

untuk dapat menambah pengetahuan, dan bisa melakukan penelitian

yang sama, dengan menambah variabel, dan bisa dijadikan bahan

referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau landasan teori ini berisikan definisi

sistem keuangan, sistem keuangan di Indonesia, sistem

perbankan, Bank BUMN, aktifitas dan produk bank, DPK,

NPF, CAR dan pengaruhnya terhadap profitabilitas,

kerangka pemikiran serta perspektif alqur’an mengenai
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hukum bisnis Bank Syariah yang bersumber dari : Buku,

Review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan

dalam penelitian, yang mencakup lokasi dan waktu

penelitian, jenis dan sumber data metode pengumpulan

data, populasi dan sampel dan metode analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek

penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengolahan

data.

BAB V : PENUTUP

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.


