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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka 

memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank juga merupakan salah satu 

lembaga keunganan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di 

suatu negara sebagai lembaga keuangan Intermediary. Bank berperan dalam 

memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. 

Selain menjalankan kedua fungsi tersebut, bank juga berfungsi sebagai media 

dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh 

bank(Simatupang dan Franzlay,2016). 

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang 

menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank 

menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa anak lainnya, 

Ada tiga macam bank menurut fungsinya yang beroperasi di Indonesia yakni 

Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam 

menjalankan usaha, dibagi lagi menjadi Bank Konvensional dan Bank yang 
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menggunakan prinsip syariah. Menurut Rafsanjani dan Hakim (2016), Saat 

ini pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi keuangan berlandaskan 

Syariah Islam di Indonesia maju sangat pesat. Oleh karena salah satunya 

Indonesia berpenduduk mayoritas muslim. Jika dilihat secara langsung 

maupun mendengar di berbagai media sosial yang ada mengenai  kegiatan 

usaha syariah, Indonesia telah diprediksi pula oleh para ekonom syariah 

bahwa kondisi usaha syariah akan lebih unggul dari pada Malaysia di masa 

yang akan datang. 

Berdasarkan fungsinya yang beroperasi di Indonesia, salah satunya 

yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan salah satu 

perbankan yang telah menerapkan sistem ekonomi syariah. Namun, menurut 

Peraturan Perundang-undangan No. 21 Tahun 2008 ayat 8, Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) telah berganti menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 mendeskripsikanbahwa 

Bank yang dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan berada dibawah 

naungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lebih 

bersifat prosedural. Dimana, modal yang didapatkan berasal dari pemegang 

saham, para pendukung kerja yang telah layak dan memenuhi standarisasi 

dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Mukti, 2016). 

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai langkah aktif 

dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam 

berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan kebijaksanaan bank 
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konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) secara 

umum, dan secara khusus dapat mengisi peluang terhadap perbankan, 

Selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau 

sistem perbankan Islam. BPR Syariah diharapkan dapat membuat 

kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi 

pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan 

investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan 

pelayanan yang efektif (Mukti, 2016). 

Dalam hal rasio keuangan penyaluran pembiayaan (FDR), Pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga (DPK), perolehan laba, perbankan syariah memiliki daya 

saing terhadap perbankan konvensional. Pertumbuhan yang cukup pesat, 

timbul kekhawatiran bahwa perbankan syariah sangat rentan oleh resiko yang 

suatu saat secara tiba-tiba dapat menghadang dan menghacurkan perbankan 

syariah sebgaimana krisis perbankan ditahun-tahun sebelumnya (Mahmudah 

dan Harjanti, 2016). 

Sejak adanya UU No.28 Tahun 2008 yang memberikan landasan lebih 

jelas bagi bank syariah, perbankan syariah semakin berkembang. Bank 

syariah perlu adanya peningkatkan terhadap kinerjanya, agar tercipta 

perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas 

merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank 

(Mahmudah dan Harjanti, 2016). 
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Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak 

ukur kinerja pada perusahaan, Semakin tinggi profitabilitasnya, maka 

semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas menunjukan 

tingkat keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian 

atau return. Dari definisi diatas,dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari usaha yang 

dilakukannya. Dan tingkat profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ROA (Return On Assets). ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Adapun keunggulan dari ROA 

antara lain pengukurannya yang komprehensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan dan  mudah untuk dihitung, dipahami serta 

dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap 

profitabilitas dan unit usaha (Mukti, 2016). 

Sebagai pembina dan pengawas perbankan, ROA digunakan untuk 

mengukur profitabilitas bank Indonesia yang lebih mengutamakan nilai 

profitabilitasnya diukur dengan aset yang dananaya sebagian besar dari dana 

simpanan masyarakat, karena jika tingkat keuntungan yang dicapai bank dan 

semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset maka semakin 

besar ROA suatu bank (Mukti, 2016). 

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabitas salah satuya 

yaitu : 
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Faktor pertama Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Rasio kecukupan 

modal yaitu menyerap atau menanggung kerugian BPRS guna mengetahui 

kemampuan modal yang dimiliki. Semakin besar kemungkinan bank dalam 

menghasilkan keuntungan, maka bank memiliki modal yang cukup dalam 

menyerap kerugian (Widyaningrum dan Septiarini,2015). 

Hasil Penelitian yang dilakukan Mahmudah dan Harjanti (2016) serta 

(Ariyani, 2010) menunjukan hasil bahwa capital adequacy ratio (CAR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ismaulina dan Zulfadhli (2016) bahwa capital adequacy 

ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas yaitu Financing to 

Deposit Ratio (FDR) mampu dalam menyediakan dan menyalurkan dana 

kepada nasabah serta memiliki pengaruh terhadap profitabilitas,Efektif atau 

tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaannya ditujukan pada nilai FDR 

nya, Bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana 

yang diperoleh dari nasabah jika nilai FDR menunjukan presentase terlalu 

tinggi maupun rendah,sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Bank 

mampu menyediakan dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan 

meningkatkan return dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang 

didapat oleh bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014) 

Hasil  penelitian yang dilakukan Riyadi dan Yulianto (2014) serta 

Ismaulina dan Zulfadli (2016) menunjukan hasil bahwa FDR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rafsanjani dan Hakim (2016) bahwa FDR berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.  

Faktor ketiga Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal 

dari badan usaha maupun dari perorangan yang nantinya akan disalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan diperoleh dari masyarakat (Pihak 

Ketiga). Kredit diberikan atau disalurkan ke masyarakat baik perorangan 

maupun badan usaha yang mendorong pendapatan yang dihasilkan oleh suatu 

bank, dan juga bank dapat menghasilkan bunga dari pemberian kredit 

tersebut, dari bunga yang diperoleh itulah bank dapat mendapatkan laba atau 

profit, hal tersebut dapat menambah ataupun meningkatkan profit suatu bank 

(Sari,2015). 

 Hasilpenelitian yang dilakukan Mahmudah dan Harjanti (2016)serta 

Yanti dan Suryantini (2015) Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuzzahro (2017) bahwa Dana Pihak 

ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

Dan faktor keempat yaitu BOPO merupakan upaya bank untuk 

meminimalkan resiko operasional dan ketidakpastian mengenai kegiatan 

usaha bank. Resiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi 

penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional 

bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dari produk-

produk yang ditawarkan (Ummah dan Suprapto, 2015). 
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Profitabiitas berhubungan dengan efisiensi operasional, kemampuan 

bank dalam mempertahankan tingkat keuntungannya agar dapat menutupi 

biaya-biaya opeasionalnya, karena semakin efisien operasional, maka 

semakin efisien pula dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan, hal tersebut salah satu faktor rasio BOPO yang digunakan dalam 

mengukur efisiensi operasional. Permasalahan efisiensi adalah seberapa 

efektif perbankan menggunakan sumber daya seperti yang telah dianggarkan 

dan tidak boros dalam melakukan kegiatan operasinya. Salah satu indikator 

yang digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi operasional suatu bank 

adalah biaya operasional dan pendapatan operasional (Almadany, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almadany (2012) serta Zulfikar 

(2014) menunjukan bahwa Biaya Operasional per Pendapatan Operasional 

(BOPO) mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas. Hal yang berbeda 

diteliti oleh Rafsanjani dan Hakiim (2016) yang menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

tahun 2014-2017. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) 

serta variabel Profitabilitas untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki BPR 

Syariah dalam memperoleh laba.  
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Penelitian ini menarik untuk diteliti karena mengingat hasil penelitian 

terdahulu masih terdapat perbedaan serta menyesuaikan fenomena 

perkembangan BPR Syariah di Indonesia yang meningkat. Penelitian ini juga 

memberikan informasi kepada perbankan syariah untuk dapat meningkatkan 

kinerja keuangan BPR Syariah yang dapat dilihat dari tingkat profitabilitas. 

Tabel 1.1Tabel Research GAP 

Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

Ariyani Desi 

(2010) 

1.CAR 

2.FDR 

3.BOPO 

4.NPF 

Profitabilitas 1.CAR berpengaruh positif 

2.FDR berpengaruh negatif 

3.BOPO berpengaruh positif 

4.NPF berpengaruh negatif 

Almadany 

Khairunnisa 

(2012) 

1.Loan To 

Deposit Ratio 

2.BOPO 

3.NIM 

Profitabilitas 1.Loan To Deposit Ratio 

berpengaruh negatif 

2.BOPO berpengaruh positif 

3.NIM berpengaruh negatif 

Fatimatuzzahro 

(2017) 

1.Dana Pihak 

Ketiga 

2.NPF 

3.Penempatan 

Dana pada Bank 

Indonesia 

Profitabilitas 1.Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh negatif 

2.NPF berpengaruh negatif 

3.Penempatan Dana pada 

Bank Indonesia berpengaruh 

negatif 

Ismaulina dan 

Zulfaldi (2016) 

1.Capital 

Adequacy Ratio 

2.Financing To 

Deposit Ratio 

3.BOPO 

Profitabilitas 1.Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh negatif  

2.Financing To Deposit 

Ratio berpengaruh positif 

3.BOPO berpengaruh 

negatif 

Mahmudah dan 

Harjanti (2016) 

1.Capital 

Adequacy Ratio 

2.Financing To 

Deposit Ratio 

3.Non Performing 

Financing 

4.Dana Pihak 

Ketiga 

Profitabilitas 1.Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh positif 

2.Financing To Deposit 

Ratio berpengaruh positif 

3.Non Performing 

Financing berpengaruh 

negatif 

4.Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh positif 

Rafsanjani dan 

Hakim (2016) 

1.Capital 

Adequacy Ratio 

2.Financing To 

Deposit Ratio 

Profitabilitas 1.Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh negatif 

2.Financing To Deposit 

Ratio berpengaruh negatif 
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Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

3.BOPO 3.BOPO berpengaruh 

negatif 

Riyadi dan 

Yulianto (2014) 

1.Pembiayaan 

Bagi Hasil 

2.Pembiayaan 

Jual Beli 

3.Financing To 

Deposit Ratio 

4.Non Performing 

Financing  

Profitabilitas 1.Pembiayaan Bagi Hasil 

berpengaruh negatif 

2.Pembiayaan Jual Beli 

berpengaruh negatif 

3.Financing To Deposit 

Ratio berpengaruh positif 

4.Non Performing 

Financing berpengaruh 

negatif 

Yanti dan 

Suryatini (2015) 

1.Dana Pihak 

Ketiga 

2.Kecukupan 

Modal 

3.Risiko Kredit 

4.Likuiditas 

Profitabilitas 1.Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh positif 

2.Kecukupan Modal 

berpengaruh positif  

3.Risiko Kredit berpengaruh 

negatif 

4.Likuiditas berpengaruh 

positf 

Zulfikar (2014) 1.CAR 

2.LDR 

3.NPL 

4.BOPO 

5.NIM 

Profitabilitas 1.CAR berpengaruh negatif 

2.LDR berpengaruh negatif 

3.NPL berpengaruh negatif 

4.BOPO berpengaruh positif 

5.NIM berpengaruh negatif 

 

B. Perumusan Masalah 

Setelah melihat uraian yang ada dalam latar belakang masalah, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

pada BPR Syariah di Indonesia? 

2. Apakah Financing To Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia? 

3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

pada BPR Syariah di Indonesia? 

Lanjutan Tabel 1.1 
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4. Apakah Biaya Operasional per Pendapatan Operasional berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di Indonesia? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di 

Indonesia. Dengan variabel penelitian independent (X) adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Rasio (FDR), Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), 

Sedangkan variabel penelitian dependent (Y) adalah Profitabilitas. Periode 

laporan keuangan yang digunakan sebagai data penelitian ini adalah kurun 

waktu lima tahun, yaitu laporan keuangan tahun 2014 sampai 2017. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yag telah dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah : 

a. Menemukan bukti empiris bahwa Capital Adequacy ratio (CAR) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di 

Indonesia. 

b. Menemukan bukti empiris bahwa Financing To Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di 

Indonesia. 

c. Menemukan bukti empiris bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada BPR Syariah di 

Indonesia. 
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d. Menemukan bukti empiris bahwa Biaya Operasional per Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada 

BPR Syariah di Indonesia. 

2. Manfaat 

Dari hasil penelitian mengaharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Peneliti 

Dalam penambahan wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan 

pengalaman lapangan tentang praktek nisbah bagi hasil BPRS di 

Indonesia. 

b. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi di perusahaan perbankan. 

c. Perusahaan BPRS 

Untuk menjadi bahan evaluasi dan diketahuinya kelebihan dan 

kekurangan dari praktek nisbah bagi hasil dalam upaya peningkatan 

kinera BPRS. Dan hasil ini dapat dijadikan oleh BPRS dalam upaya 

mengembangkan usahanya. 

d. Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

profitabilitas khusunya pada perusahaan perbankan syariah. 
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