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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ditinjau dari kondisi ekonomi pada saat ini, bank merupakan salah satu 

lembaga yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian 

negara. Bank berdasarkan kegiatan usahanya dibedakan menjadi dua yaitu 

bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah lembaga 

keuangan yang menerapkan sistem bunga. Dalam islam sistem bunga dikenal 

dengan riba. Sedangkan riba dalam sistem ekonomi islam adalah sesuatu 

yang diharamkan. Larangan riba ini menyebabkan munculnya suatu bank 

dengan prinsip syariah atau yang biasa disebut Bank Syariah. Keberadaan 

bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia telah diatur dalam UU 

No.7 Tahun 1992 dan diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang kemudian 

diubah menjadi UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatannya (Danupranata, 2013). 

Bank dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit/pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam arti luas kredit 
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dapat diartikan sebagai kepercayaan. Sebelum kredit diberikan, untuk 

meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank 

terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Tujuan analisis ini agar bank 

yakin bahwa kredit yang diberikan tidak mengandung risiko. Risiko kredit 

adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati 

(Kasmir, 2013). Risiko kredit/pembiayaan ini dicerminkan oleh rasio Non 

Performing Financing (NPF) pada bank syariah dan Non Performing Loans 

(NPL) pada bank konvensional (Firmansari dan Suprayogi, 2015). Menurut 

peraturan Bank Indonesia nilai ketentuan NPF pada perbankan syariah yang 

baik berada dibawah 5%. Namun pada tahun 2015 triwulan II NPF dalam 

posisi 5,09% dan pada triwulan III sebesar 5,14%, sedangkan kondisi NPL 

gross pada bank konvensional tahun 2015 triwulan III dalam posisi 2,61% 

dan pada triwulan IV yaitu 2,39%. Rasio NPF diatas 5% maka dapat 

mengganggu kesehatan bank (ojk.go.id). 

Fluktuasi NPF dapat terjadi karena berbagai macam faktor yaitu 

diantaranya Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio adalah 

rasio kecukupan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Hasil 

penelitian (Asnaini, 2014) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Artinya semakin besar 

jumlah modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 
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Faktor kedua yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR) ini menunjukkan 

perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan 

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (Asiyah, 2015). Hasil 

penelitian (Haifa dan Wibowo, 2015) menunjukkan bahwa Financing to 

Deposit Ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Non 

Performing Financing (NPF). Yang artinya tingginya nilai FDR berarti 

terdapat penyaluran pembiayaan yang tinggi, sehingga kemungkinan 

terjadinya pembiayaan bermasalah akan meningkat. 

Faktor ketiga yaitu Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya 

(Loen dan Ericson, 2008).  Hasil penelitian Lidyah (2016) menunjukkan 

bahwa Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Yang 

artinya semakin tinggi BOPO maka pengelolaan bank akan semakin tidak 

efisien, sehingga menyebabkan tingginya risiko pembiayaan (NPF). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis masalah 

yang terkait dengan pembiayan bermasalah. Alasan dipilihnya variabel yang 

berkaitan dengan pembiayaan bermasalah karena dilihat dari kondisi 

perbankan syariah pada saat ini yang memiliki nilai diatas 5% sehingga 

diharapkan sektor perbankan dapat lebih meningkatkan ketahanan dan 

stabilitas melalui sistem keuangan yang lebih sehat, kokoh dan efisien. 

Namun disisi lain jika tingkat pembiayaan bermasalah tinggi debitur akan 
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kesulitan untuk mendapatkan dana karena bank akan lebih berhati-hati dalam 

penyaluran pembiayaannya. Dari argumentasi diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing 

(NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan dikaji pada penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai hubungan negatif 

signifikan terhadap Non Performing Financing? 

2. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) mempunyai hubungan positif 

signifikan terhadap Non Performing Financing? 

3. Apakah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

mempunyai hubungan positif signifikan terhadap Non Performing 

Financing? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap Non Performing 

Financing. 
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b. Untuk mengetahui apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mempunyai hubungan positif signifikan terhadap Non Performing 

Financing. 

c. Untuk mengetahui apakah Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) mempunyai hubungan positif signifikan 

terhadap Non Performing Financing. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti lain diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya dalam melakukan riset penelitian yang berkaitan dengan 

pembiayaan bermasalah atau yang dapat disebut rasio Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. 

b. Bagi bank syariah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan masukan untuk pihak terkait dalam menangani risiko pembiayaan 

bermasalah agar lebih matang dan siap. 

c. Bagi peneliti atau penulis digunakan sebagai sarana untuk  menambah 

pengetahuan dan informasi serta sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar sarjana S1 ekonomi dan bisnis pada Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto.  
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