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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara. Bank adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan aktivitasnya yang 

berhubungan dengan keuangan. Pada saat Indonesia terkena krisis moneter 

tahun 1998 laju inflasi mencapai 78% bahkan mencapai 100% pada 

pertengahan 1999, sehingga bank konvensional collapse dan bank syariah 

terbukti mampu bertahan. Bahkan ketika dunia terkena krisis global sepuluh 

tahun kemudian, bank syariah kembali selamat dari dampak negatif sistem 

keuangan global tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh dari Bank 

Indonesia, eksposur pembiayaan bank syariah yang masih lebih diarahkan 

kepada aktivitas perekonomian domestik. sehingga belum memiliki tingkat 

integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki 

tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi adalah dua faktor yang dinilai 

membuat bank syariah bertahan dari dampak krisis global (Helmia, 2013). 

Menghadapi perkembangan dunia usaha perbankan yang dinamis, 

maka bank dalam menciptakan produk dan jasa harus memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat selalu menginginkan sutau 

produk atau jasa yang dapat memperlancar segala keperluan mereka dengan 

sarana yang lebih banyak dan praktis serta didukung dengan adanya pelayanan 

yang lebih baik dan cepat. Informasi yang dibutuhkan pasar sebagai potensial 
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dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan bukan hanya 

informasi produk tetapi juga berbagai hal yang terkait dengan perusahaan. 

Salah satu informasi tersebut adalah kondisi keuangan atau yang sering 

disebut sebagai laporan keuangan. 

Suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila dengan informasi tersebut 

dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah 

lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan 

analisis tren, akan mampu diprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa 

mendatang, sehingga apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga 

laporan keuangan sangat di perlukan. Semakin baik laporan keuangan yang 

disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat 

kinerja keuangan perusahaan tersebut (Irham, 2011). 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatau perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan melaporkan kinerja masa lalu dan menunjukkan posisi keuangan 

mutakhir. Laporan keuangan memiliki tujuan utama untuk memberikan 

informasi yang relevan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Informasi yang 

dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. Hubungan satu pos dengan pos lain 

akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

Salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan adalah analisis rasio 

(Irham, 2011). 
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Rasio keuangan memberikan gambaran informasi yang sederhana 

mengenai hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya sehingga 

memudahkan dan mempercepat dalam menilai kesehatan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan bank adalah penelitian ukuran-ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu bank dalam menghasilkan 

laba (Astika, 2013). 

Total laba perbankan syariah diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun 

pada akhir 2015, meningkat dibanding realisasi tahun sebelumnya. 

Profitabilitas industri bank syariah tanah air masih di bawah realisasi tahun 

2013. Faktor yang melatar belakangi penurunan laba tersebut adalah biaya 

pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh 

signifikan (bi.go.id). 

Suatu lembaga keuangan terutama bank syariah dapat dikatakan 

mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan apabila dapat 

menghasilkan laba yang maksimal. Laba mencerminkan pengembalian kepada 

pemegang ekuitas untuk periode yang bersangkutan. Laba merupakan 

kenaikan ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan 

atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan 

kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal 

(Mahaputra, 2012). Laba dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan suatu 

lembaga keuangan yang tercemin dalam kinerja manajemennya. Prediksi laba 

sering digunakan sabagai dasar pengambilan keputusan investasi dan penilaian 

kinerja manajemen suatu perusahaan untuk masa yang akan datang (Irham, 

2011). 
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Perubahan laba diwaktu yang akan datang dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu, salah satu faktornya adalah rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan berguna untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan 

perusahaan (Irham, 2011). Kekuatan prediksi rasio keuangan dalam 

memprediksi perubahan laba selama ini memang sangat berguna dalam 

menilai kinerja perusahaan. Misalnya menganalisis pertumbuhan laba suatu 

bank di tahun sekarang untuk kemudian memprediksi di tahun yang akan 

datang terjadi perubahan laba yang berkurang atau bertambah. 

Salah satu rasio keuangan adalah return on asset (ROA). adalah salah 

satu bentuk dari rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengukur efektifitas 

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 (Hanafi, 

2007). Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan asset sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil yang nantinya berpengaruh dalam 

pertumbuhan laba di masa yang akan datang (Lusiana, 2008). 

Rasio keuangan yang lainnya adalah Rasio return on equity (ROE). 

Dapat digunakan untuk mengukur perusahaan memperoleh laba yang tersedia 

bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atas ekuitas. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba 

setelah pajak dengan modal sendiri (Irham, 2011). 
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Rasio biaya operasioanl atau pendapatan operasional (BOPO) yaitu 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Loen Boy. 2008). Rasio Capital 

Adequcy Ratio (CAR) memperhatikan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

dibiayai mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank tersebut 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti dana 

pihakketiga, pinjaman dan dana lainnya. Rasio ini menjadi indikator 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko (Loen Boy, 2008). 

Rasio aktiva produktif yaitu non performing financing untuk 

mengetahui kemampuan aktiva untuk menutup peningkatan aktiva produktif 

yang bermasalah. Kemampuan aktiva produktif diukur dengan aktiva 

produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. Penyisihan aktiva 

produktif dan penghapusan aktiva produktif yang telah di bentuk terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib di bentuk (Emilda, 

2016). 

Financing to Deposit Ratio Rasio FDR yang analog dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 

oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank 

(Muhammad, 2005). Rasio financing Deposito Ratio (FDR) merupakan rasio 

perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Financing Deposito Ratio 

(FDR) digunakan untuk mengetahui kemampuan pihak bank dalam membayar 

kembali kewajiban deposan dengan bersumber dari penarikan kembali kredit 

yang diberikan kepada debitur.  
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Menurut Astika (2013) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Return On Equity, Non 

Performing Financing, Financing Deposit Ratio, Beban Operasi terhadap 

pendapatan Operasi berpengaruh terhadap perubahan laba pada Bank Syariah 

di Indonesia”. Berdasarkan peneltian ini menunjukan bahwa Capital Adequacy 

Ratio, Return On Equity, Financing Deposit Ratio, Beban Operasi terhadap 

pendapatan Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba, 

sedangkan Return On Equity dan Non Performing Financing berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. 

Menurut Emilda (2016) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada Bank Syariah di 

Indonesia” berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa rasio aktiva 

produkrif (NPL), rasio rentabilitas (ROE, BOPO), dan rasio likuiditas (NPL) 

secara simultan berpengaruh positiv terhadap perubahan laba. Rasio keuangan 

dapat digunakan untuk menganalisis perubahan laba baik peningkatan maupun 

tingkat penurunan laba. 

Penelitian ini merupakan pengembangan yang dilakukan dari hasil 

penelitian- penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan yaitu pada tahun periode 

dan variabel-variabel yang tidak diambil dalam penelitian ini diantaranya variabel 

net interest margin, kualitas aktiva produktiv, debt ratio, gross profit margin, net 

profit margin, return on operating asset, net working capital, time interst earned.. 

Berbagai temuan yang telah dilakukan para penelitian sebelumnya 

untuk memprediksi, mengkaji bagaimana metode untuk mengidentifikasi, 

mengukur, melaporkan, dan menyajikan dalam laporan bank, sehingga peniliti 

Pengaruh Rasio Keuangan..., Defi Rositasari,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 

 

 
 

 

 

 7 

ingin meneliti kembali dengan judul penelitian.” PENGARUH RASIO 

KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI PERUBAHAN LABA PADA 

BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2011-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah return on asset (ROA), dan return on equity (ROE), beban 

operasional terhadap pendapatan operasi (BOPO), capital adequacy ratio 

(CAR), non performing financing (NPF), financing Deposito Ratio (FDR) 

secara simultan berpengaruh terhadap perubahan laba? 

2. Apakah retrun on asset secara parsial berpengaruh positif terhadap 

perubahan laba? 

3. Apapkah return on equity secara parsial berpengaruh positif terhadap 

perubahan laba? 

4. Apakah beban operasional terhadap pendapatan operasi (BOPO) secara 

parsial berpengaruh negatif terhadap perubahan laba? 

5. Apakah capital adequacy ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap perubahan laba? 

6. Apakah non performing financing (NPF) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap perubahan laba? 

7. Apakah financing Deposito Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap perubahan laba? 
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C.  Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh return on asset, dan return on equity, beban 

operasional terhadap pendapatan operasi (BOPO), capital adequacy ratio 

(CAR), non performing financing (NPF), financing Deposito Ratio (FDR) 

secara simultan terhadap perubahan laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif return on asset terhadap perubahan 

laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif return on equity terhadap perubahan laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh negatif beban operasional terhadap 

pendapatan operasi (BOPO) terhadap perubahan laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif capital adequacy ratio (CAR) 

terhadap perubahan laba. 

6. Untuk mengetahui pengaruh negatif non performing financing (NPF) 

terhadap perubahan laba. 

7. Untuk mengetahui pengaruh positif financing Deposito Ratio (FDR) 

terhadap perubahan laba. 

 

D.  Manfaat penelitian 

1. Bagi akademisi 

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan atau menambah 

literatur khususnya bagi manajemen keuangan bank syariah tentang 

pengaruh return on asset, dan return on equity, beban operasional 

terhadap pendapatan operasi (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan, Financing Deposito Ratio (FDR) terhadap 

perubahan laba. 
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2. Bagi bank syariah 

Memeberikan masukan kepada bank syariah mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi laba sehingga dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan. 

3. Bagi peneliti                                                               

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis. Dan 

dapat dijadikan sebagai penambahan ilmu untuk mengetahui pengaruh 

rasio keuangan terhadap laba. 
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