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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam 

meningkatkan dan memajukan perekonomian suatu negara karena lembaga 

perbankan mempunyai fungsi sebagai intermediasi antara pemilik dana 

dengan pengguna dana. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak 

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dana dari masyarakat atau dana 

pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank, dimana sebagian akan 

menjadi cadangan dana oleh bank dan sebagian akan dialokasikan sebagai 

pendanaan pinjaman dan juga investasi bagi bank untuk mendapat profit. 

Dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

menerapkan sistem bagi hasil yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah 

No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, maka 

industri perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua klompok besar yaitu 

bank dengan prinsip bagi hasil (Bank syariah) dan bank dengan prinsip 

bunga (Bank konvensional). Kinerja perbankan syariah yang relatif baik 

slama krisis ekonomi tahun 1997 menjadi kepercayaan yang semakin 

besar,sehingga pemerintah dan otoritas moneter berupaya membantu 

perkembang melalui peluncuran dual banking system dengan terbitnya UU 

No.10 tahun 1998. Kemudian dengan lahirnya undang-undang No.21 Tahun 

2008 semakin memperjelas landasan operasi bagi bank syariah, dengan 
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adanya berbagai regulasi dan kebijakan pengembangan perbankan syariah 

maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada industri perbankan 

syariah. 

Perkembangan perbankan berprinsip syariah saat ini tengah 

mengalami kemajuan. Dari data Statistik Perbankan Syariah (2017) kini 

sudah ada 13 Bank Umum Syariah (BUS),21 Unit Usaha Syariah dan 166 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 697 kantor cabang serta 

dari sisi kinerja keuangan Bank Umum Syariah saat ini rata-rata 

pertumbuhan asset mencapai 68,75% dalam bulan Januari sampai Agustus 

2017,maka diharapkan industri perbankan syariah dapat mendorong 

perkembangan perekonomian. Perkembangan tersebut dapat memberikan 

dampak yang positif bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan 

kinerja keuangan serta mengembangkan strategi perusahaan guna menarik 

minat masyarakat dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil dari suatu proses Bank dan 

tingkat kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang sesuai dengan standar 

dan hal tersebut dapat diukur dengan dilihat dari 1.Profitabilitas 2.CAMEL 

yang terdiri atas lima kriteria,yaitu Capital (Modal), Asset (Aktiva), 

Manajemen, Earning (Pendapatan), Liquidity (Likuiditas). 

Dikarenakan bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga 

dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran. Maka hal ini menimbulkan perbedaan kedudukan klien bank 
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syariah dengan bank konvensional. Pada bank syariah hubungan antara bank 

dengan kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedangkan 

pada bank konvensional hubungan antara bank dengan kliennya adalah 

sebagai kreditur dan debitur. Dalam beberapa hal bank konvensional dengan 

bank syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan 

uang. Mekanisme transfer teknologi komputer yang digunakan, syarat-

syarat umum memperoleh pembiyaan dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini Profitabilitas dipilih karena Profitabilitas 

merupakan analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interprestasi 

rasio keuangan yang memberikan informasi secara terinci terhadap hasil 

interprestasi mengenai prestasi yang dicapai perusahaan, serta masalah yang 

mungkin terjadi dalam perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang 

dihasilkan dari pinjaman dan investor. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas suatu 

perusahaan (dalam hal ini perbankan) dapat dilihat dan diukur melalui 

laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio 

dalam kinerja keuangan. Syofan (2003 dalam penelitian Nisih 2013) 

menyatakan bahwa untuk mengukur profitabilitas perusahaan pada 

umumnya dugunakan retrun on equity (ROE) sedangkan untuk perusahaan 

perbankan yang digunakan adalah retrun on asset (ROA). Ditambahkan 

oleh Mawardi (2005 dalam penelitian Nisih 2013) bahwa return on asset 

(ROA) memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh 
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earning dalam operasi perusahaan, sedangkan retrun on equity (ROE) hanya 

mengukur retrun yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam 

bisnis tersebut. Melihat pendapat diatas maka peneliti menggunakan proksi 

retrun on asset (ROA). 

Retrun On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas 

dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin 

besar nilai rasio ini menunjukan tingkat rentabilitas usaha bank semakin 

baik atau sehat. Sebagaimana diungkapkan oleh Husnan (1998 dalam 

penelitaian Nisih 2013) bahwa semakin besar Retrun On Asset menunjukan 

kinera keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (retrun) 

semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan 

meningkat. Ditambahkan oleh Husnan, bahwa rasio profitabilitas yang 

penting bagi bank adalah Retrun On Asset (ROA), karena ROA digunakan 

untuk mengukur efektivitas bank di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA merupakan rasio antara 

laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukan 

kinerja bank semakin baik, krena tingkat kembalian (retrun) semakin besar. 

Berkembangnya perbankan berbasis syariah saat ini tidak terlepas 

dari adanya pengaruh Intellectual Capital yang dimiliki. Ulum (2017) 

Intellectual Capital dianggap penting karena penciptaan nilai yang tidak 

berwujud (intangible value creation) harus mendapatkan perhatian yang 

cukup,sebab IC memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja keuangan. 
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Intellectual Capital merupakan asset yang dimiliki oleh perusahaan yang 

nantinya akan membantu memberikan keuntungan dimasa depan. 

Hameed et al,(2014) mengembangkan indeks yang sesuai dengan 

bank syariah dalam mengukur kinerja keuangan yang dinamakan Islamicity 

Performance Index. Index ini terdiri dari rasio-rasio yang merupakan 

cerminan dari business performance bank syariah yaitu profit sharing ratio 

(PSR). Salah satu tujuan utama Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena 

itu,sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah 

telah mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini 

dalam kinerja keuangan tersebut. 

Indeks yang sesuai dengan sifat bank syariah dalam mengukur 

kinerja keuangan dapat dilihat juga melalui zakat performance ratio (ZPR). 

Menurut Hameed et al,(2014) Kinerja keuangan bank syariah harus 

didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator 

kinerja konvensional,yakni Earning Per Share. Hal ini menunjukan bahwa 

bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga 

menjalankan aktivitas syariahnya. Oleh sebab itu jika aktiva bersih tinggi 

maka zakat yang dibayarkan bank juga tinggi.   

Debt to equity ratio juga dipandang mempengaruhi kinerja keuangan 

suatu perbankan.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widati,(2012) 

Debt to equity ratio merupakan perbandingan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitasnya. Utang yang jumlahnya lebih kecil dari 

modalnya masih dibilang baik. Jika biaya yang timbul karena pinjaman 
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(costof debt) lebih rendah dari biaya modal (cost ofequity) maka sumber 

dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam 

menghasilkan laba,demikian juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan tingkat 

ketergantungan dengan pihak luar semakin tinggi sehingga pengaruh antara 

DER terhadap ROA adalah negative. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan 

perbankan yang diproksikan dengan ROA. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Khasanah,2016) dengan Intellectual Capital sebagai 

variaber independen memberikan hasil bahwa IC berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Penelitisn yang dilakukan (Pramitrasari,2016) 

juga memberikan hasil bahwa IC berpengaruh positif terhadap ROA hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian (Ulum,2007). Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian (Rambe,2012) yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara IC terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh (Ousama dan 

Fatima,2015) menyatakan bahwa setiap komponen utama dalam intellectual 

capital mempengaruhi kinerja bank syariah dengan profitabilitas sebagai 

tolak ukur kinerjanya, namun dengan tingkat yang bervariasi. 

Khasanah (2016) Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh (Maisaroh,2015) memberikan hasil bahwa PSR 

berpengaruh positif terhadap ROA. 

Maisaroh (2015) dalam penelitiannya menunjukan hasil bahwa zakat 

performance ratio berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan 
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Bustama dan Aditia (2016) zakat performance ratio berpengaruh positif 

terhadap ROA. Hasil yang berbeda di tunjukan oleh penelitian 

(Khasanah,2016) yang memberikan hasil bahwa zakat performance ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Marusya dan Magantar (2016) dalam penelitiannya memperoleh 

hasil bahwa debt to equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian dari (Efendi,et.al,2016) bahwa DER 

berpengaruh positif terhadap ROA. Dari penelitian (Dewi,et,al,2015) 

memperoleh hasil bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA. 

Terkait dengan fenomena diatas,peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah intellectual capital,profit sharing ratio,zakat performance ratio,serta 

debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang 

diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian Khasanah (2016). Penelitian Khasanah menggunakan 

intellectual capital,islamicity performance index yang didalamnya terdapat 

indikator PRS,ZPR,EDR,dan Islamic Income vs Non Islamic Income sebagai 

variabel independen dan profitabilitas yang diukur dengan ROA menjadi 

variabel dependen. Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan indikator 

IC,PSR,serta ZPR. Sebagai variabel independen. Penelitian ini juga 

menambahkan variabel Debt to Equity Ratio pada variabel independennya. 

Perbedaan selanjutnya yaitu tahun penelitian,pada penelitian Khasanah 

(2016) menggunakan tahun penelitian 2010 sampai 2015 Bank Umum 

 Analisis Pengaruh Intellectual...Aziz Rifqi Farisi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018



 

8 
 

Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, sedangkan penelitian ini 

menggunakan data laporan keuangan tahunan periode 2012 sampai 2017. 

Alasan peneliti menggunakan indikator Profit Sharing Ratio (PSR) 

dan Zakat Performance Ratio (ZPR) atas pengukuran Islamicity 

Performance Index (IPI) sebagai variabel independen karena bagi hasil 

merupakan inti dari Bank Syariah. Rasio ini bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pembiyayaan yang menggunakan sekema bagi hasil. Kinerja 

Bank Syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk 

menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni Erning Per Share. 

Alasan menambah variabel DER yaitu sumber dana yang berasal dari 

pinjaman atau hutang kepada pihak luar  akan mempengaruhi kinerja 

keuangan bank dalam memperoleh laba, karena laba tersebut akan 

digunakan pula untuk membayar hutang kepada pihak luar. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah dalam menghasilkan profit, yang 

diproksikan dengan ROA mampu menggambarkan kinerja manajemen 

dalam mengelola asset perusahaan serta hasil tersebut dapat digunakan 

untuk mengambil keputusan perusahaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas,maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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1. Apakah intellectual capital,profit sharing ratio,zakat performance 

ratio, dan debt to equity ratio, secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2012 sampai 2017. 

2. Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 

2017. 

3. Apakah profit sharing ratio berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 

2017. 

4. Apakah zakat performance ratiao berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 

2017. 

5. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 

2017. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

 Analisis Pengaruh Intellectual...Aziz Rifqi Farisi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018



 

10 
 

a. Menguji pengaruh intellectual capital,profit sharing ratio,zakat 

performance ratio dan debt to equity ratio, secara bersama-sama 

terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 

sampai 2017. 

b. Menguji pengaruh positif intellectual capital terhadap kinerja keuanan 

(ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2017. 

c. Menguji pengaruh positif profit sharing ratio berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 

2012 sampai 2017. 

d. Menguji pengaruh positif zakat performance ratiao terhadap kinerja 

keuanan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 

2017. 

e. Menguji pengaruh negatif debt to equity ratio terhadap kinerja keuanan 

(ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2017. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti 

mengenai pengaruh Intellectual Capital,Profi Sharing Ratio,Zakat 

Performance Ratio serta Debt to Equity Ratio terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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b. Bagi lembaga keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran kepada pelaku bisnis dalam mengelola Intellectual 

Capital,Profi Sharing Ratio,Zakat Performance Ratio serta Debt to 

Equity Ratio sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan dengan lebih baik. 

c. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi,referensi 

dangan pengetahuan untuk penelitian kinerja keuangan perbankan 

syariah yang di pengaruhi oleh Intellectual Capital,Profi Sharing 

Ratio,Zakat Performance Ratio serta Debt to Equity Ratio. 
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