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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank Islam atau yang biasa dikenal dengan istilah bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengopersiannya 

disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Gagasan pendirian bank 

syariah sudah muncul sejak pertengahan 1970-an. Namun, pada saat itu ada 

beberapa alasan yang menghambat pendirian bank syariah, diantarannya 

belum ada peraturan ataupun undang-undang yang mengatur prinsip bagi 

hasil dan tidak sejalan dengan undang-undang No. 14 tahun 1967 yang 

merupakan undang-undang pokok perbankan, dilihat dari segi politis konsep 

perbankan syariah berkonotasi idealis yang merupakan bagian dari konsep 

negara Islam sehingga pemerintah tidak menghendakinya. 

Perbankan diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 yang 

kemudian diperbarui dengan undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam 

undang-undang tersebut, bank diberikan kebebasan melakukan kegiatan 

usaha baik menggunakan prinsip konvensional ataupun prinsip syariah. 

Dengan demikian bank bebas menentukan jenis dan tingkat imbalan yang 

akan diberikan kepada nasabah. Hingga pada tahun 2008, dibentuk undang-

undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Dengan adanya undang-undang tentang perbankan syariah, 

perkembangan bank syariah mulai terlihat. Terbukti dengan peningkatan 

kelembagaan bank syariah. Hingga akhir 2013, sudah berdiri 11 bank umum
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syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS), dan 160 bank pembiayaan 

rakyat syariah (BPRS), serta 2.929 jaringan kantor syariah. Dengan total aset 

mencapai Rp 234,08 triliun. Hal ini di`dukung dengan fatwa MUI No. 1 

tahun 2004 tentang Hukum Bunga Bank, fatwa ini menyatakan bahwa bunga 

bank haram, dan menghimbau masyarakat Islam untuk mengelola 

keuangannya menggunakan bank yang menganut konsep bagi hasil, yaitu 

bank syariah. 

Seperti perusahaan pada umumnya, bank syariah juga memiliki 

kewajiban menyediakan laporan keuangan untuk para pihak yang 

berkepentingan baik pihak eksternal ataupun internal perusahaan. Laporan 

keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut yang pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba-

rugi, dan laporan arus kas. Laporan laba-rugi merupakan komponen laporan 

keuangan yang sangat penting. Laporan laba-rugi adalah laporan yang 

menggambarkan hasil dari ekuitas ekonomi perusahaan selama periode 

tertentu yang merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari 

transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang dikaitkan 

dengan pendapatan tersebut (Chariri dan Ghozali, 2003, dalam Setiawati, 

2010).  

Dalam Islam pelaporan keuangan dan sistem akuntansi Islam didesain 

sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Namun pada saat ini, dasar akrual lebih 

sering digunakan dalam penyusunan laporan keuangan karena dinilai lebih 
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rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara 

riil. Dasar akrual memberikan kewenangan bagi manajemen untuk memilih 

metode akuntansi perusahaan, kondisi ini sering digunakan manajemen untuk 

mengubah angka akuntansi dan menggunakan berbagai strategi untuk 

mencapai tujuan tertentu, salah satunya menggunakan strategi manajemen 

laba (earning management).  

Dechow, et. al (1996) dalam Widyaningdyah (2001) mendefinisikan 

earning management sebagai earnings manipulation, baik di dalam maupun 

di luar batas Generally Accepted Acccounting Principles (GAAP). Sedangkan 

Yushita (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba 

yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak 

mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas 

perusahaan untuk jangka panjang.  

Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya indikasi praktik 

menejemen laba di sektor perbankan, Zahara dan Veronica (2009), 

menemukan bukti empiris terjadinya praktik manajemen laba di bank syariah. 

Dewi, dkk (2013) melakukan penelitian dan mendeteksi adanya praktik 

manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Setiawati dan Na’im (2001) 

dalam Zahara dan Veronica (2009) menemukan bahwa bank yang mengalami 

penurunan kesehatan melakukan manajemen laba. Praktik manajemen laba 

dilakukan karena berbagai alasan, diantaranya ketatnya regulasi perbankan 
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yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, salah satunya terkait masalah 

pemenuhan nilai minimum CAR.  

Rasio CAMEL sering dikaitkan dengan praktik manajemen laba. 

Rasio CAMEL adalah rasio keuangan yang terdiri dari lima komponen, yaitu 

C (Capital), A (Asset Quality), M (Management), E (Earning) dan L 

(Liquidity). Beberapa penelitian terdahulu menggunakan rasio ini untuk 

mengukur praktik manajemen laba, diantaranya Zahara dan Veronica (2009), 

Wattimena (2012), Setiawati (2010), dan Dewi,dkk (2013). Dari penelitian-

penelitian tersebut hasil yang diperoleh masih belum konsisten. Rasio 

CAMEL juga merupakan rasio yang telah ditetapkan sebagai pengukur 

tingkat kesehatan bank. Hal ini telah ditetapkan dalam peraturan Bank 

Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesi No. 9/1/PBI/2007 pasal 3 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

Perbankan syariah yang pengoperasiannya tak lepas dari pengawasan 

Bank Indonesia serta berlandaskan pada Syariat Islam masih terbukti 

melakukan manajemen laba. Meskipun manajemen laba dilakukan dengan 

cara yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan IAI dan BI 

dalam menyusun laporan keuangan bank, informasi yang dihasilkan dari 

laporan keuangan yang mengandung manajemen laba dapat menyesatkan 

pembacanya (Zahara dan Veronica, 2009).  
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Berlandaskan pada fakta-fakta diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP 

PRAKTIK MANAJEMEN LABA DI BANK UMUM SYARIAH. Adapun 

rasio yang akan digunakan meliputi CAR (Capital Adequacy Ratio), RORA 

(Return On Risked Assets), ROA (Return On Assets), NPM (Net Profit 

Margin), dan LDR (Loan to Deposit Ratio).  

Penelitian yang akan dilakukan ini, merupakan replika dari penelitian 

Zahara dan Veronica (2009), yang membedakan adalah sampel penelitian 

dimana dalam penelitian Zahara dan Veronica mengggunakan bank umum 

syariah dan unit usaha syariah sebagai sampel sedangkan dalam penelitian ini 

hanya menggunakan bank umum syariah, dan periode penelitian 

menggunakan tahun yang lebih panjang yaitu 2009-2013.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa 

pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Apakah CAR (Capital Adequacy Ratio) memiliki pengaruh negatif 

terhadap praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah? 

2. Apakah RORA (Return On Risked Assets) memiliki pengaruh negatif 

terhadap praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah? 

3. Apakah ROA (Return On Assets) memiliki pengaruh negatif terhadap 

praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah? 

4. Apakah NPM (Net Profit Margin) memiliki pengaruh negatif terhadap 

praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah? 
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5. Apakah LDR (Loan to Deposit Ratio) memiliki pengaruh negatif 

terhadap praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Praktik Manajemen Laba, 

namun demi kekonsistenanPeneliti menggunakan variabel Rasio 

CAMEL yang terdiri atas CAR (Capital Adequacy Ratio), RORA 

(Return On Risked Assets), ROA (Return On Assets), NPM (Net Profit 

Margin), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) sebagai pembatas.  

2. Sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang 

mempublikasikan laporan tahunan  periode tahun 2009-2013.  

3. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan 

Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap 

praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah. 

2. Untuk menguji pengaruh RORA (Return On Risked Assets) terhadap 

praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah. 

3. Untuk menguji pengaruh ROA (Return On Assets) terhadap praktik 

manajemen laba di Bank Umum Syariah. 
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4. Untuk menguji pengaruh NPM (Net Profit Margin) terhadap praktik 

manajemen laba di Bank Umum Syariah. 

5. Untuk menguji pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap praktik 

manajemen laba di Bank Umum Syariah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan terlaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan ada  manfaat 

yang dapat dihasilkan diantaranya di bidang akademik dan bidang ekonomi. 

1. Bidang akademik, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumber 

literatur dan referensi  serta dapat menjadi acuan dan rujukan bagi semua 

pihak yang berminat untuk mengembangkan penelitian ataupun ingin 

mendalami tentang pengaruh rasio CAMEL terhadap praktek manajeman 

laba di bank umum syariah. 

2. Bidang Ilmu Pengetahua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan kajian teoritis, terutama yang berkaitan 

dengan bidang akuntansi perbankan syariah.  

3. Bidang Ekonomi, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

manajemen perusahaan perbankan ataupun nonperbankan untuk 

perbaikan regulasi sistem perusahaan. 
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