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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Industri keuangan syariah pada saat ini mengalami perkembangan yang 

terbilang cukup pesat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 21 

Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu yang melibatkan bank syariah dan unit usaha syariah termasuk 

mencakup kelembagaan dan cara beserta proses dalam menjalankan kegiatan 

usaha (Awwallin, 2015). Dalam melaksanakan kegiatan usaha tentu harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip islam yaitu keadilan dan keseimbangan, 

kemaslahatan, serta tidak mengandung objek yang haram seperti riba, gharar, 

maysir, dan lainnya yang dilarang oleh agama islam. Dengan demikian, 

perbankan syariah adalah salah satu entitas yang melakukan penghimpunan 

dana dari masyarakat dalam bentuk sebuah pembiayaan untuk melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai fungsi dari sebuah keuangan yang berdasarkan syariat 

islam.  

Perbankan syariah memberikan sistem bagi hasil atau layanan bebas 

bunga yang diterapkan pada pendapatan dan tidak mengalami perubahan 

kecuali disepakati bersama antara pihak bank dan pihak nasabah. Layanan 

perbankan syariah tersebut merupakan kombinasi antara moral aspek dan 

aspek bisnis. Perbankan syariah selalu bertujuan untuk menghasilkan untung 

dan apa adanya dibebaskan dari elemen perjudian, (Spekulasi yang 

dimaksudkan, maisyir), tidak dikenal / manipulatif (gharar), dan riba (riba). 
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Karena itu, transaksi bank syariah adalah tidak sepenuhnya gratis, tetapi harus 

diintegrasikan oleh nilai-nilai moral dengan berbasis kegiatan ekonomi pada 

syariah. Uang dan kekayaan menjadi alat yang terintegrasi untuk mencapai 

kemajuan masyarakat dan berkah dari Allah (Yulianto dan Solikhah, 2016). 

Sedangkan pada perbankan konvensional, bank bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan 

kepada penyimpan dengan dengan bunga pinjaman atau kredit yang 

disalurkan. Dengan kata sederhana, sistem perbankan konvensional 

menerapkan bunga pada pokok pinjaman dan suku bunganya yang sewaktu-

waktu dapat berubah secara sepihak oleh pihak bank. Hal tersebutlah yang 

mendasari perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional. Bunga dalam presektif islam disebut dengan riba yang 

memiliki hukum haram hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al 

Baqarah : 275 yang berbunyi: 

ِلكَ  بَا ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ ۚ ذََٰ بِأَنَُّهْم قَالُوا  الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

بَا ۗ َوأََحلَّ اللَّهُ اْلبَْيَع وَ  بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َرب ِِه فَاْنتََهىَٰ فَلَهُ َما َسلََف إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ َم الر ِ َحرَّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُهْم فِيَها َخاِلدُونَ   َوأَْمُرهُ إِلَى اللَِّه ۖ َوَمْن َعادَ فَأُولََٰ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 
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Perbankan syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1991 yang 

diawali dengan kemunculan bank islam pertama yaitu Bank Muamalat 

Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia tersebut muncul dari hasil 

penyelenggaraan lokakarya bunga bank dan perbankan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil tersebut 

ditelaah lebih lanjut pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22 

– 25 Agustus 1991, yang menetapkan amanat bagi pembentukan kelompok 

kerja pendirian atas bank islam di Indonesia. BMI berdiri pada 1 Nopember 

1991 kemudian semenjak 1 Mei 1992, BMI secara sah beroperasi dengan 

modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.-. Pada permulaan masa operasi 

BMI ini, keberadaannya belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam 

tata kelola sektor perbankan nasional. 

Pada tahun 1992, mulailah berlakunya UU No 7 tahun 1992 mengenai 

perbankan yang menjalankan sistem bagi hasil. Kemudian pada tahun 1998 

undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan menjadi UU No 8 tahun 

1998, yang mana menjelaskan tentang dua system dalam perbankan syariah 

atau disebut dengan Dual Banking System. Dual Banking System adalah 

sistem perbankan konvesional dan perbankan syariah. Tujuan utama 

perbankan syariah adalah untuk menginvestasikan dana yang dipercayakan 

kepada mereka melalui Profit dan Kerugian Berbagi kemitraan, sedangkan 

bank konvensional untuk meningkatkan bunga. Meskipun demikian, mereka 

menyediakan layanan yang hampir identik dengan peminjam dan deposan. 

Perdana Tujuan perbankan syariah, secara umum, adalah penghapusan bunga 
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pada semua bentuk transaksi dan melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan 

atas dasar keuntungan yang adil dan halal (halal / diizinkan) (Mohsin, 2005). 

Dalam sistem tersebut, perbankan konvensional dan perbankan syariah secara 

sinergis dan secara bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

produk dan jasa perbankan serta untuk dapat mendukung perekonomian 

nasional (Hanania 2015). 

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan 

bahwa amandemen UU No. 10 tahun 1998 yang membahas tentang 

perbankan mengalami perubahan undang-undang menjadi UU No. 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah yang kemudian direspon dengan baik oleh 

pelaku industri perbankan. Sehingga pada tahun 2015 sampai dengan 2017 

perkembangan perbankan syariah yang beroperasi adalah berjumlah 13 bank. 

Peningkatan pada perbankan syariah tersebut dipengaruhi oleh faktor minat 

masyarakat yang tinggi untuk menanam dananya di perbankan syariah. Hal 

tersebut terjadi karena produk perbankan syariah mempunyai daya tarik bagi 

nasabah mengingat sistem bagi hasil dan margin yang diperoleh dari produk 

terbilang masih bersaing dibandingkan dengan bunga yang ada di perbankan 

konvensional (Juliana dan Mulazid 2017). 

 

 

 

 



5 

 

Berikut ini adalah tabel perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

pada periode 2014 – 2017.  

Table 1.1 

Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia pada Periode 2013 – 2017 

Indikator 2014 2015 2016 2017 

Bank Umum Syariah 

Jumlah Bank 12 12 13 13 

Jumlah Kantor 2.163 1.990 1.869 1.825 

Unit Usaha Syariah 

Jumlah Bank 22 22 21 21 

Jumlah Kantor 320 311 332 344 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Jumlah Bank 163 163 166 167 

Jumlah Kantor 439 446 453 441 

Total 3.119 2.944 2.854 2.811 

Sumber : (OJK) Laporan Statistik Perbankan Syariah 2017 

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan 

pada perbankan syariah di Indonesia pada periode 2014 – 2017 secara 

kuantitas mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Hal 

tersebut terjadi karena beberapa alasan yang antaranya yaitu karena 

permodalan yang terbilang kecil, biaya dana yang cukup mahal, beban 

operasional yang belum efisien, layanan yang belum mamadai, kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) serta teknologi yang masih tertinggal jauh. 

Meski demikian, perkembangan perbankan syariah harus terus tetap 

berkembang setiap tahunnya.  
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Adapun cara dalam mengatasi kendala dalam perbankan syariah 

tersebut yaitu dengan cara melakukan upaya langkah strategis untuk 

mengembangkan perbankan syariah. Misalnya dengan melakukan strategi 

baru dalam hal inovasi produk, meningkatkan pemahaman masyarakat, 

mengingkatkan kembali permodalan, melakukan komitmen pemegang saham 

serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Selain hal tersebut, dapat juga dilakukannya penilaian tingkat kesehatan 

dengan cara menilai sejauh mana kinerja perbankan syariah tersebut. sektor 

perbankan yang sehat akan lebih menguntungkan dan mampu memberikan 

perlindungan dalam melawan guncangan negatif, meningkatkan 

kemungkinan sukses modernisasi, membantu menstabilkan serta memperkuat 

sistem keuangan (Rashid dan Jabeen, 2016). 

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga perantara dimana 

diharapkan ke depannya mampu menunjukkan sebuah kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan yang berbasis bunga. Dimana salah satu indikator 

dalam aspek penilaian kinerja keuangan adalah dengan melihat tingkat 

profitabilitas pada perbankan syariah tersebut. Salah satu pengukuran 

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset 

(ROA). Pengukuran ini dilakukan untuk perbaikan atas kegiatan operasional 

agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan 

merupakan sebuah proses pengkajian yang secara kritis terhadap review data, 

menghitung, mengukur, menginterprestasikan yang kemudian memberikan 
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solusi terhadap keuangan perusahaan dalam periode tertentu (Kumalasari dan 

Syaichu 2016). 

Profitabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan syariah tersebut antara 

lain dana pihak ketiga (masyarakat), kecukupan modal, tingkat efisiensi 

operasional dan pembiayaan bermasalah. Penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi profitabilitas pada perbankan syariah telah banyak 

dilakukan, akan tetapi memberikan hasil yang berbeda-beda (inkonsistensi).  

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tristiningtyas dan Mutaher 

(2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana 

bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah yang mana dana tersebut 

dibentuk dalam sebuah simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana tersebut 

merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh perbankan, hal tersebut sesuai 

dengan fungsi dari perbankan yang sebagai penghimpun dana dari pihak-

pihak yang memiliki kelebihan dana pada masyarakat. Pada kondisi tersebut 

minat masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah penting karena 

apabila minat masyarakat dalam menyimpan dananya di perbankan syariah 

tinggi maka masyarakat sudah mulai mempercayai dana mereka untuk 

dikelola serta percaya akan kinerja perbankan syariah tersebut.  

Faktor yang kedua adalah kecukupan modal. Kecukupan modal sendiri 

lebih dikenal sebagai Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurut Yunita 

(2014), CAR ialah sebuah perbandingan yang diperuntukan untuk 

menimbang kemampuan perbankan dalam melindungi permodalan yang 
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memadai serta kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, mangawasi, 

serta mengendalikan risiko-risko yang mungkin akan berdampak terhadap 

besarnya modal perbankan syariah. Kecukupan modal ini menjadi perspektif 

yang penting bagi suatu unit bisnis perbankan. Hal ini terjadi karena 

kecukupan modal akan mempengaruhi suatu perbankan dalam beroperasi 

ataupun tidak, serta berhubungan dengan dipercayanya atau tidak suatu 

perbankan oleh pengguna jasa ini. Terkait dengan hal tersebut terdapat 

peranan dari modal perbankan menurut Brenton C. Leavitt yaitu salah satunya 

untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan 

masyarakat bahwa perbankan dapat terus beroperasi. 

Pada tingkat efiensi operasional atau disebut sebagai Operational 

Efficiency Ratio (OER) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perbankan dalam melakukan kegiatan operasi dalam pengendalian biaya. 

Bank yang tidak efisien kemungkinan tidak akan mampu bersaing dengan 

pesaingnya, baik dalam harga, kualitas produk dan layanan, sehingga bank 

memungkinkan akan keluar dari pangsa pasar (Haryanto, 2016). Hal ini 

berarti biaya yang dikeluarkan oleh suatu perbankan adalah untuk 

mendatangkan keuntungan yang lebih kecil ketimbang yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva. Apabila kegiatan operasional ini dilakukan secara efisien 

maka pendapatan yang kemudian akan dihasilkan perbankan akan mengalami 

kenaikan. Dengan demikian, profitabilitas perbankan akan meningkat dan 

setiap penambahan biaya operasional perbankan tersebut yang tidak (diikuti) 

dengan peningkatan pendapatan operasional akan berpengaruh pada 
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kurangnya laba sebelum pajak yang hasilnya akan menurunkan ROA 

(Lindasari dan Pengestuti, 2016). 

Kemampuan perbankan syariah dalam mengelola pembiayaan 

bermasalah atau pembiayaan macet atau dapat disebut dengan Non 

Performing Financing (NPF). Dimana apabila pendapatan dari hasil 

pembiayaan dilakukan dan dikelola secara baik maka hal tersebut akan 

berpengaruh secara baik pula pada profitabilitas perbankan syariah. Namun 

demikian, dengan adanya pembiayaan tersebut maka akan ada juga 

kemungkinan masalah yang akan terjadi seperti pembiayaan yang 

angsurannya tidak lancar sehingga menyebabkan tunggakan atau macet 

tersebut. Dengan demikian, Non Performing Financing (NPF) merupakan 

indicator kinerja keuangan perbankan syariah yang mana mengukur tingkat 

permasalahan/kerugian pembiayaan akibat resiko kredit yang dihadapi oleh 

perbankan syariah (Fitriana dan Oetomo, 2016). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Fitriana dan Oetomo (2016) 

yang menguji pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio 

dan Economic Value Added terhadap profitabilitas perusahaan perbankan 

Syariah di bursa efek indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan 

dua variabel indenpenden yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yunita (2014) dan Tofan dkk. (2017) yang menguji tentang pengaruh 

rasio kesehatan bank terhadap kinerja keungan bank syariah periode 2010 – 

2013. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti 

menambahkan dua variabel indenpenden yaitu dana pihak ketiga dan tingkat 
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efisiensi operasional kemudian sampel yang digunakan pada penelitian 

terdahulu adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2010 sampai dengan tahun 2014, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar dalam OJK, BEI, 

dan Website masing-masing BUS mulai pada tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2017. 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, maka penelitian ini mengambil 

judul “Faktor-Faktor (Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Tingkat 

Efisiensi Operasional, dan Pembiayaan Bermasalah) Yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah” (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2014-2017). 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang 

perlu untuk membuat sebuah batasan permasalahan yang akan di bahas dan 

untuk menjaga agar penelitian ini tetap focus pada permasalahan dalam 

penelitian ini. Batasan masalah atau pembahasan dalam penelitian ini yaitu 

penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan proksi 

Return On Asset (ROA). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain dana 

pihak ketiga (masyarakat), kecukupan modal, tingkat efisiensi operasional 

dan pembiayaan bermasalah.  
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perbankan syariah di Indonesia? 

2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perbankan syariah di Indonesia? 

3. Apakah Tingkat Efisiensi Operasional negatif berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia? 

4. Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah untuk menguji 

secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan 

Syariah. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perbankan syariah. 

2. Kecukupan Modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perbankan syariah. 

3. Tingkat Efisiensi Operasional berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. 
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4. Pembiayaan Bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perbankan syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah 

maupun secara praktis. Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, 

maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bidang teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi 

yang ilmiah pada pihak yang berkepentingan dan untuk 

memperluas ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh 

faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan 

syariah. 

2. Bidang Praktis 

a. Bagi Praktisi : Hasil dari studi ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan penilaian dalam pembentukan keputusan pada 

aspek keuangan terutama dalam rangka untuk meningkatkan 

perencanaan profitabilitas perbankan syariah. 
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b. Bagi Akademik : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 

Kemudian, dapat dimanfaat oleh seluruh kalangan akademisi, 

baik dari pihak dosen maupun mahasiswa, dan upaya dalam 

memberikan informasi, pengetahuan dan sebagai proses 

pembelajaran mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Profitabilitas Perbankan Syariah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya : Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan petunjuk dan gambaran konkrit mengernai faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi 

pihak-pihak yang terkait pada masalah yang dibahas untuk diteliti 

lebih lanjut. 

 


