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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Keberadaan lembaga keuangan syariah mulai tercatat sejak lahirnya 

The Mith Ghamr Bank di lembah sungai nil Mesir tahun 1963. Perkembangan 

lembaga keuangan syariah modern tersebut telah mencapai sukses yang luar 

biasa namun sangat disayangkan karena situasi dan faktor politik sehingga 

lembaga keuangan tersebut ditutup pada tahun 1969. Bank Islam metropolitan 

pertama yang berorientasi komersial sesungguhnya adalah Dubai Islamic Bank 

yang didirikan di Dubai pada tahun 1975. Bank ini merupakan suatu perseroan 

terbatas dengan modal awal 50.000.000 dirham. Pada tahun 1975 disahkannya 

Islamic Development Bank (IDB) oleh OKI kedua di Jeddah (Yuliadi, 2009) 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan 

suatu proses yang terakumulasi selama kurun waktu yang cukup panjang. 

Wacana lemabaga keuangan syariah merebak ditengah masyarakat megikuti 

perbincangan mengenai pro dan kontra mengenai hukum bunga bank. 

Semangat untuk terwujudnya bank Islam di Indonesia dari waktu ke waktu 

semakin besar seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran beragama 

dikalangan umat Islam itu sendiri. 
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Ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah 

muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar 

nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 

1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi 

Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, namun 

ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini yaitu : (Yazidah, 

2012) 

1. Operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan 

karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni 

UU No. 14 Tahun 1967. 

2. Konsep bank syariah dari segi politisi berkonotasi ideologis dan merupakan 

bagian dari atau berkaitan dengan konsep Negara Islam, dan karena itu 

tidak dikehendaki pemerintah. 

3. Masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam venture 

semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih 

dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya 

di Indonesia. 

Akhirnya gagasan  mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 

1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang 

berisi liberlisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu beerusaha untuk 

mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang 
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dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 

0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan 

perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-20 Agustus 1990, yang kemudian 

dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 

Agustus 1990 dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di 

Indonesia. 

Bank umum syariah pertama yang berhasil dibentuk oleh kelompok 

kerja MUI adalah Bank Muamalah dengan modal awal Rp 106.126.382.000 

sebagai realisasi dari lokakarya nasional tentang “Bunga Bank dan Perbankan” 

pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi 

sejak 1 Mei 1992 setelah mendapat izin prinsip yaitu surat Menteri Keuangan 

RI No 1223/MK.013/1991. (Yuliadi, 2009) 

Perkembangan bank syariah di Indoensia tidak bisa dilepaskan dari 

pasang surutnya perbahan lingkungan sosial, ekonomi, dna politik bangsa yang 

terkait dengan aspek legal formal yang melandasi operasionalisasi perbankan 

syariah. keberadaan bank syariah dalam sisitem perbankan Indonesia 

sebenranya telah dikembangkan semenjak tahun 1992, seiring dengan lahirnya 

Undang-Undang No 7 tahun 1992, tentang Perbankan kendati masih ertuang 

secara implisit dengan istilah bank bagi hasi. Kemudian diiringi oleh Peraturan 

Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkn prinsip Bagi Hasil, 
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sebagai dasar operasionalnya. (Syukri, 2012). Dalam perkembangannya bank 

syariah juga memiliki beberapa kelemahan seperti masih awamnya sebagian 

masyarakat Indonesia terhadap sistem dan operasional bank syariah, 

terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah, kurangnya sumberdaya manusia 

yang mneguasai operasional bank syariah. 

Namun dalam perkembangan selanjutnya bahwa perbankan syariah 

mulai banyak diminati kalangan masyarakat dan pengusaha karena memiliki 

keunggulan yang tidak ada pada bank konvensional. Kejadian yang menimpa 

masyarakat Indonesia yaitu krisi moneter tahun 1998 yang menyebabkan 

rendahnya nilai mata uang rupiah sehingga menyebabkan tingginya tingkat 

suku bunga kredit perbankan menyebabkan krisisnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan, tetapi krisis tersebut tidak dialami oleh perbankan syaraih 

pada saat itu yaitu Bank Muamalah Indonesia yang berbasis bebas bunga. 

Mulai saat itulah lahirlah UU No 10 tahun 1998 menyempurnakan UU No 7 

Tahun 1992.  

Dalam perkembangan bank syariah, Bank Indonesia telah 

mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia pada 

tahun 2002. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan 

kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi 

perekonomian nasional. Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah di Indonesia 

memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta 
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sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab 

tantangan utama dan mnecapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 

pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui 

pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas perekonomian nasional, 

regional dna internasional, dlaam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan 

sektor keuangan syariah lainnya (ojk.co.id).  

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 vtetntang Layanan Perbankan, 

Perbankan Syariah semakin memliki landasan hukum yang lumayan kuat, yakni 

adanya peluang bagi Bank Konvensional melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Lahirnya 

undang-undang tersebut juga menyebabkan lahirnya sistem Dual Banking 

System di Indonesia. Lahirnya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah juga menyebabkan pengembangan industri perbankan syariah nasional 

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan kan mendorong 

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia terbilang cukup pesat dibuktikan dengan jumlah perbankan syariah 

yang semakin meningkat. 
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Tabel 4.1 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

Jaringan Kantor Bank Syariah 

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 

Bank Syariah      

Jumlah Bank 6 11 11 11 11 

Jumlah Kantor 711 1215 1390 1734 1987 

Unit Usaha Syariah      

Jumlah bank 25 23 24 24 23 

Jumlah Kantor 287 262 312 493 567 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2014 

Jumlah Bank Syariah masih berjumlah 11 Bank, angka tersebut 

bertahan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2013. Peningkatan 

jumlah Bank Syariah yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. 

Pada tahun 2009 jumlah BUS masih 6 unit kemudian naik menjadi 11 unit. 

Peningkatan jumlah kantor juga sangat berkembang pesat, setiap tahun terjadi 

peningkatan sekitar 200 jumlah kantor BUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor 

dari bank syariah telah mencapai 1.987 unit. Perkembangan Unit Usaha Syariah 

mengalami sedikit gejolak tetapi tidak terlalu signifikan. Penurunan hanya 

terjadi pada tahun 2010 dan 2013. Pada tahun 2010 jumlah UUS turun dari 

tahun 2009 sebesar 2 UUS disertai dengan menurunnya jumlah kantor UUS 

dari 287 di tahun 2009 menjadi 262 di tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 

terjadi penurunan sebesar 1 unit kantor dari tahun 2012 tetapi tidak disertai 

menurunnya jumlah kantor UUS. Pada tahun 2013 jumlah kantor UUS telah 

mencapai 567 unit. 
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Perkembangan Bank Syariah tidak hanya bisa dilihat dari 

perkembangan jumlah bank dan kantor tetapi juga dibuktikan dengan 

perkembangan total aset perbankan syariah 5 tahun terakhir. Berkembangannya 

jaringan kantor perbankan syariah diiringi juga dengan berkembangnya total 

aset perbankan syariah. berikut adalah tabel perkembangan aset perbankan 

syariah. 

Tabel 4.2. Perkembangan Aset Perbankan Syariah (Miliar) 

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 

Bank Syariah 48.014 79.186 116.930 147.581 180.360 

Unit Usaha Syariah 18.076 18.333 28.536 47.437 61.916 

Total 66.090 97.519 145.466 195.018 242.276 
Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2014 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total aset 

perbankan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 total aset perbankan telah 

mencapai angka Rp 242.276 Miliar yang terdiri dari Bank Syariah sebesar Rp 

180.360 Miliar dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp 61.916 Miliar. Angka 

tersebut meningkat dari tahun 2012 sebanyak Rp 47.258 Miliar dari total aset 

perbankan pada tahun 2012 sebesar 195.018 Miliar. Total Aset terbesar masih 

didominasi oleh Bank Umum Syariah. 

Pada akhirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh 

Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, 

terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem 
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perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi 

syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam kontes kekinian permasalahn 

yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan dengan tetap memperhatikan 

kondisi sosia kultural didalam masa bangsa ini menuliskan perjalanan 

sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem 

perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap 

masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi permasalahn negeri (ojk.co.id) 

B. Gambaran Umum Variabel Dependen 

1. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) 

Bank umumnya dalam menjalankan operasionalnya guna mendapatkan 

hasil usaha selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi bisa 

menyebabkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan di-manage 

sebagaimana secara benar. Ketika akad telah ditandatangani dan pembiayaan 

telah dicairkan, sejak itu akan ada resiko yang mulai ditanggung oleh pihak 

bank, salah satunya adalah resiko kredit atau pembiayaan. Setiap pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah memiliki potensi untuk bermasalah atau macet 

(Siswanti, 2014). 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada 

nasabah akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditandantangani dengan kata lain nasabah 

telah wanprestasi. Semakin banyak nasabah yang tergolong wanprestasiakan 
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menyebabkan kerugian pada bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya 

kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah dan bagi hasil yang 

seharusnya diterima. Selain itu akibat dari pembiayaan yang bermasalah bank 

akan mengalami peningkatan persentase Non Performing Financing (NPF) 

(Siswanti, 2014). 

Semakin besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan 

membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh 

bank yang bersangkutan. Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko 

kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. NPF mencerminkan risiko 

pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko 

pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya 

NPF perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga 

pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat 

mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Besarnya NPF menjadi salah 

satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan 

Cakupan pembiayaan dan kolektabilitas pembiayaan berpedoman pada 

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang 

melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kriteria penilaian yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah: 
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Tabel 4.3 Kriteria Penilain NPF oleh Bank Syariah 

Peringkat Kriteria Keterangan 

Peringkat 1 NPF < 2% Sangat Baik 

Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% Baik 

Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Baik 

Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% Kurang Baik 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% Tidak Baik 
Sumber: SE Bank Indonesia No 9/24/DPbS tahun 2007 

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 

kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara 

pemilik dana (shohibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga 

selaku pengelola dana (mudhorib), dan masyarakat yang membutuhkan dana 

yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Muhammad, 2009). 

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada 

pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses 

penilaian dan kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan 

penting dalam kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-alih bisa 

mendapatkan bagi hasil, bank dapat dapat mengalami kerugian karena 

pokoknya tidak bisa dikembalikan. Alokasi sistem ini cenderung merefleksikan 

efisiensi yang lebih besar pada sisi permintaan dan penawaran. Tetapi pada 

kenyataannya menurut Agustianto Mingka Ketua IAEI, NPF perbankan syariah 

lebih tinggi dibanding non performing loan (NPL) konvensional. 
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Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.1 Perkembangan NPF 

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa perkembangan NPF dari 

waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai NPF berada 

pada tingkat 3,02 persen kemudian menurun pada tahun 2011 menjadi 2,52 

persen, sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 2,12 persen 

dari 2,22 persen. Kemudian pada tahun 2013 NPF perbankan syariah kembali 

naik sebesar 0,4 persen menjadi 2,62 persen. Pada tahun 2014 angka NPF 

kembali naik drastis hampir 2 kali liat sebesar 1,71 persen menjadi 4,33 persen. 

Pada tahun 2014 terjadi penurunan kinerja perbankan syariah. Pencapaian bank 

syariah selama 2014 mengalami pembalikan tren. NPF misalnya, tahun lalu 

mencapai 4,33 persen, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Sepanjang 

tahun lalu, industri perbankan, termasuk syariah mengalami beragam tekanan.  
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Pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,8 persen pada 2013 menjadi 

5,1 persen di penghujung 2014. Menurut Yuslami, Ketua Umum Asosiasi Bank 

Syariah Indonesia (Asbisindo), menilai perlambatan ekonomi menyebabkan 

volume pembiayaan turut melambat. Sehingga di sisi lain, kualitas aset 

pembiayaan terus mengalami pemburukan yang menyebabkan Persentage 

(NPF) naik karena pembiayaan memlambat sehingga pembaginya menjadi 

besar. Pembiayaan syariah hingga November 2014 hanya tumbuh 9,7% menjadi 

Rp198,376 triliun. Angka tersebut merupakan level terendah dalam empat 

tahun terakhir. Sementara itu, jumlah pembiayaan macet atau kolektabilitas 

tingkat lima naik 73,45% menjadi Rp5,36 triliun. Adapun, jumlah pembiayaan 

tidak lancar juga naik 78% sehingga NPF kotor pun ikut terseret. Kenaikan 

NPF tersebut menyebabkan terkurasnya laba perbankan. 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.2. Perkembangan NPF Semester I (Juni 2010 – Juni 2015) 
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Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan 

bermasalah perbankan (Non Performing Financing/NPF)  mengalami kenaikan 

dari 3,90% pada Juni 2014 menjadi 4,73% pada Juni 2015. Secara nominal, 

pembiayaan perbankan syariah yang berstatus kredit bermasalah meningkat 

sebesar 28,71% dari Rp7,54 triliun menjadi Rp9,71 triliun.  

Hingga Juni 2015, Biro Riset Infobank (birI) mencatat, ada 7 BUS 

yang NPF-nya mengalami lonjakan. Dari jumlah tersebut, ada 5 bank (BUS) 

yang meski melonjak namun NPF-nya masih terkendali, yakni Panin Bank 

Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah. 

Hingga Juni 2015, tercatat ada 4 BUS yang NPF nya berada diatas ambang 

batas aman yang ditentukan regulator sebesar 5%. Empat bank tersebut adalah 

BRI Syariah (5,31%), BJB Syariah (6,91%), Maybank Syariah Indonesia 

(15,15%), dan Bank Victoria Syariah (5,03%). 

Sejatinya, memerahnya rasio NPF BUS sudah terjadi sejak tahun 2014. 

Tahun 2014, BI mencatat ada 5 BUS yang NPF-nya berada diatas 5%, yakni 

Maybank Syariah Indonesia (5,04%),  Bank Syariah Mandiri (6,84%), Bank 

Muamalat (6,43%), BJB Syariah (5,84%), dan Bank Victoria Syariah (7,10%). 

Oleh karena itu perkembangan NPF perbankan syariah mendapatkan 

perhatian lebih dari para pakar perbankan syariah agar selalu berada di tingkat 

yang stabil. 
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C. Gambaran Umum Variabel Independen 

1. Perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Keberlangsungan hidup suatu bank sangat tergantung dari kecukupan 

modal yang dapat menggerakkan operasional bank. Modal bank adalah dana 

yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang 

dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk 

memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Kuncoro dan 

Suhardjono dalam Hanifah, 2015). Jika pembiayaan macet tinggi maka akan 

menguras kecukupan modal (CAR). Bank wajib menediakan modal minimum 

ebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam 

CAR. 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.3. Perkembangan CAR 
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Perkembangan CAR selama 5 tahun terakhir sangat mengalami 

fluktuatif. Pada tahun 2010 tingkat CAR perbankan syariah mencapai 16,25 

persen kemudian tingkat CAR naik sebesar 0,38 persen menjadi 16,63 persen. 

Hal yang sangat mengejutkan pada tahun 2012 CAR mengalami penurunan 

sebesar 2,2 persen menjadi 14.43 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat 

pembiayaan yang rendah dan NPF yang naik dari tahun 2011. Pada tahun 2013 

CAR menalami penurunan tetapi tidak signifikan hanya sebesar 0,01 persen. 

Pada tahun 2014 angka CAR naik menunjukkan angka 16,10 persen, angka 

tersebut naik sebesar 1,68 persen, meskipun kenaikan NPF cukup tinggi pada 

tahun 2014 tetapi angka NP tersebut ditutupi oleh laba perbankan syariah, 

sehingga tidak hanya menguras CAR tetapi menguras laba. Selama 4 tahun 

tersebut nilai CAR masih dalam tahap yang sangat aman karena sudah diatas 

angka 8 persen. 

2. Perkembangan Financing To Deposit Ratio (FDR) 

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan pihak 

bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan 

antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang 

dihimpun, yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002).  

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar 
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pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik 

secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Indikator untuk 

mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank 

tersebut (Annisa, 2016). 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.4. Perkembangan FDR 

Perkembangan FDR selama 5 tahun terakhir sangat fluktutif mengingat 

tingkat pembiayan perbankan syariah yang selalu naik dari waktu ke waktu. 

Rasio FDR dianggap baik jika FDR diantara angka 75 persen sampai 100 

persen. Pada garfik diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2014 

angka FDR masih dalam angka aman. Pada tahun 2010 angka FDR sebesar 

89,67 persen kemudian turun sedikit menjadi 88,94 persen. Pada tahun 2012 

angka FDR naik menjadi 100 persen dimana sudah mencapai batas aman angka 

FDR. Kemudian pada tahun 2013 sendiri angka FDR naik melebihi batas aman 

yaitu sebesar 100,32 persen. Sangat disayangkan perbankan syariah pada tahun 
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2013 terjadi kekurangan likuiditas. Tapi kemudian pada tahun 2014 angka FDR 

turun menjadi 91,50 persen hal tersebut berarti lalu lintas kegiatan perbankan 

syariah sudah kemali normal. 

3. Perkembangan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasional, tingkat efisiensi cukup baik BOPO 

adalah berkisar 95 persen – 96 persen (Taswan, 2010). Semakin tinggi rasio 

BOPO maka efisiensi bank tersebut semakin kecil, dengan kata lain semakin 

tinggi biaya maka bank semakin tidak efisien sehingga laba semakin kecil. 

 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.5. Perkembangan BOPO 

Gambar diatas menjelaskan bahwa selama periode 5 tahun terakhir 

periode BOPO menunjukkan angka yang aman. Angka-Angka tersebut tidak 
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ada yang melebihi angka 95 persen. Pada tahun 2010 angka BOPO mencabai 

angka 80,54 persen yang kemudian disusul pada tahun 2011 yaitu 78,47 persen, 

terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang artinya bahwa terjadi penurunan 

biaya beban atau menaiknya laba perasional. Pada tahun 2012 juga terjadi 

penurunan menjai 74,75 persen. Tetapi pada tahun 2013 terjadi peningkatan 

BOPO sebesar 3,46 persen menjadi 78,21 persen. Hal ini disebabkan oleh 

kenaikan biaya operasional perbankan syariah. Demikian pula pada tahun 

selanjutnya yaitu tahun 2014 anka BOPO kembali naik menjadi 79,27 persen, 

yang membuktikan bahwa terjadi keterpurukan perbankan syariah di tahun 

2014. 

4. Perkembangan Size (Total Aset) 

Rasio bank size diperoleh dari total asset yang dimiliki bank yang 

bersangkutan jika dibandingkan dengan total asset dari bank – bank lain. Assets 

disebut juga aktiva. Rasio ini menjelaskan bahwa sisi aktiva pada bank 

menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat 

pengumpulan dana meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka 

pendek dan jangka panjang, dan aktiva tetap. 
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Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2015 

Gambar 4.5. Perkembangan Total Aset 

Gambar diatas menunjukkan bahwa selama periode 5 tahun total asset 

perbankan syariah selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa bank syariah selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Pada tahun 2010 total asset perbankan syariah mencapai Rp 79,186 Miliar, dan 

pada tahun selanjutnya meningkat sebesar Rp 37,744 miliar menjadi Rp 

116,930 Miliar. Pada tahun 2012 total asset mengalami peningkatan kembali 

menjadi Rp 147,581 Miliar, yang selanjutnya pada tahu 2013 kembali 

meningkat menjadi Rp 180,360 Miliar. Pada tahun 2014 angka total asset sudah 

mencapai Rp 204,961 Miliar. 


