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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Dalam pasal 1 ayat (1) UU 

No.21 tentang Bank Syariah, dinyatakan bahwa : “Perbankan Syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan 

Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Rivai, 

2010)
 

Salah satu indikator dari pertumbuhan bank syariah adalah aset 

yang dimiliki, dana pihak ketiga, pembiayaan. Penghimpunan DPK 

(Giro, Tabungan, Deposito) yang semakin mengalami peningkatan, 

mengindikasikan semakin besarnya perhatian dan kesadaran 

masyarakat dari berbagai golongan akan keberadaan lembaga 

keuangan (bank) yang sangat menguntungkan bagi mereka atas bagi 

hasil yang mereka peroleh begitu juga dengan laba yang diperoleh 

bank (Ekawati, 2010)
 

Laba merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur 

keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Adanya pertumbuhan laba 

dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak 

manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber-sumber daya yang 

dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.
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Menurut Hanafi dan Halim (2007)
 
 ROA mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. 

Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka 

semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. 

Salah satu sumber pendanaan pada bank syariah diperoleh dari 

penghimpunan dana pihak ketiga. Simpanan dana pihak ketiga adalah 

dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar 

yang dimiliki oleh perbankan. Semakin tinggi simpanan DPK yang 

dimiliki perbankan maka akan semakin banyak jumlah dana yang 

akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan 

murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip 

jual beli, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara 

bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang 

diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah 

yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan 
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margin/keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. 

(Rivai, 2010)
 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang 

berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk 

mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari 

dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat 

likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, 

berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding 

dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. (Rivai 2010)
 

Hasil penelitian Vita Tristiningtyas dan Osmad Muntaher (2013) 

tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” menunjukkan 

bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

Hasil penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) 

tentang “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, 

Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” 

menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 

Hasil penelitian Rr. Nadia Arini Haq (2015) tentang “Pengaruh 

Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum 
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Syariah” menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis 

mengambil tema “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, 

FDR DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA 

PERUSAHAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga, FDR dan Pembiayaan Murabahah 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap laba perbankan 

syariah di Indonesia? 

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap laba 

perbankan syariah di Indonesia? 

3. Apakah FDR berpengaruh terhadap laba perbankan syariah di 

Indonesia? 

4. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba 

perbankan syariah di Indonesia? 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini di batasi oleh: 
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1. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh Dana Pihak Ketiga, FDR dan 

Pembiayaan Murabahah terhadap ROA. 

2. Periode data yang diambil selama 5 tahun dari tahun 

2011,2012,2013,2014 dan 2015. 

3. Data keuangan yang diterbitkan mempunyai data keuangan yang 

lengkap. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, FDR, dan 

Pembiayaan Murabahah terhadap laba perusahaaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap laba 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap laba perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap 

laba perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Analisis Pengaruh Dana…, Indah Lestari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



23 
 

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dan 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai arti dari 

dana pihak ketiga dan total pembiayaan terhadap laba perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat menambah informasi, sumbangan penelitian 

dan bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Bank 

Diharapakan dapat menjadi pertimbangan keputusan terhadap 

kebijakan pembiayaan serta langkah antisipasi semua faktor yang 

nantinya akan memperngaruhi laba perusahaan. 
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