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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2014). Sedangkan 

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) 

adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba (Makhmud dan 

Rukmana, 2010). Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan islam, 

yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan 

sejak zaman Rasulullah Saw (Adiwarman, 2011). 

Perkembangan perbankan syariah di indonesia berdasarkan analisis 

Bank Indonesia (BI) memandang, pengembangan ekonomi syariah akan 

berdampak pada peningkatan pangsa pasar keuangan syariah, khususnya 

perbankan syariah. Saat ini, pangsa pasar perbankan masih mencapai 5,3 

persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Deputi Gubernur 

Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyyo mengungkapkan yang terlebih dahulu 

harus dikembangkan dan didorong kemajuannya adalah ekonomi syariah. 

Barulah kemudian permintaan pembiayaan melalui perbankan syariah akan 

meningkat (Setiawan, 2017). 
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Pengembangan ekonomi syariah akan dorong percepatan industri 

keuangan syariah termasuk perbankan. Sejak tahun 1990-an Indonesia sudah 

mengembangkan keuangan syariah dengan memperbanyak dan memperbesar 

bank-bank syariah. Namun, pada saat yang sama, penggunaanya tidak tumbuh 

(Setiawan, 2017). 

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh 

dibanding negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. 

Dengan mengembangkan ekonomi syariah khususnya pada industri halal yang 

memiliki potensi besar di Indonesia, diyakini akan ikut menopang di berbagai 

sektor. Hal ini sejalan dengan potensi volume industri halal global yang 

diperkirakan dapat mencapai 6,38 triliun dollar AS pada tahun 2021 

mendatang, dan pengembangan ekonomi syariah akan meningkat 

kesejahteraannya (Setiawan,  2017). 

Kemudian pada 18 september 2018 Sejumlah data terkait 

perkembangan keuangan syariah menambah keyakinan pemerintah atas 

prospek sektor ini pada masa mendatang. Pasar keuangan syariah dinilai bisa 

menjadi pendorong baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.Hal tersebut 

dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo 

dalam seminar The 3rd International Conference on Indonesian Economy and 

Development, di Jakarta, Selasa (18/9). Keuangan syariah, imbuhnya, juga 

dapat membantu mengatasi masalah fundamental ekonomi (Rizky, 2018). 

Ekonomi dan keuangan syariah untuk perbaiki defisit transaksi 

berjalan sehingga visi Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi dapat 
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bertahan," tuturnya. Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2017 

diketahui bahwa aset keuangan syariah Indonesia berada di peringkat ke-10 

secara global setara US$ 66 miliar. Selain itu, Islamic Finance Country Index 

juga meningkat menjadi enam pada 2018 sedangkan indeks pada tahun lalu 

tujuh (Rizky, 2018). 

Sampai dengan pertengahan tahun ini, pangsa perbankan syariah dari 

segi aset sekitar 6% dari keseluruhan industri perbankan. Sementara itu, 

pangsa aset industri keuangan syariah mencapai 8,5% dari total aset industri 

keuangan di Indonesia.Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB) juga 

melansir bahwa aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 

secara global atau mencapai US$ 28,08 miliar. Kendati demikian, bank sentral 

menyatakan pengembangan ekosistem keuangan syariah belum 

sempurna.Dody mengatakan, beberapa tantangan yang ada, semisal posisi 

Indonesia lebih condong sebagai konsumen daripada produsen dalam industri 

halal global. Basis dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf atau 

ZISWAF) juga rendah (Rizky, 2018). 

Tantangan lain ialah peran terbatas dari sektor keuangan Islam dalam 

pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah, 

ujar dia.Guna mempercepat pengembangannya, BI menyusun cetak biru 

khusus industri keuangan syariah. Titik beratnya pada pemberdayaan dan 

penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal; 

pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah; 
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serta penguatan penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan 

syariah (Rizky, 2018). 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 

November 2017, penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai 

Rp277,6 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan hingga 15% (yoy) 

atau lebih tinggi dibandingkan 14,9% pada pariode yang sama di tahun 

sebelumnya. Namun begitu, pembiayaan perbankan syariah hanya 

menyumbang 6% dari seluruh penyaluran kredit bank umum.Direktur 

Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, mengatakan, 

pada kuartal IV-2018, Indeks lending standar perbankan syariah sebesar 8,3, 

atau termasuk lebih ketat dibandingkan kuartal sebelumnya (indeks > 0) 

(Muhamad, 2018). 

 Meski demikian, Indeks lending standar perbankan syariah tersebut 

masih lebih rendah dibandingkan 14,4 pada bank umum. “Hal tersebut 

mengindikasikan kebijakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah tidak seketat yang dilakukan perbankan secara umum,” kata 

dia dalam siaran pers Laporan Survei Perbankan Kuartal IV-2017, yang 

dikutip Kamis (18/1) (Muhamad, 2018). 

Pada kuartal I-2018, kebijakan pengetatan penyaluran pembiayaan 

perbankan syariah diperkirakan relatif sama dengan kuartal sebelumnya. Yang 

tercermin dari indeks lending standar sebesar 8,3. Indeks lending standar 

untuk sebagian besar jenis pembiayaan relatif sama dengan kuartal 

sebelumnya, kecuali untuk Pembiayaan Kemilikan Rumah (PPR)/ Pembiayaan 
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Kepemilikan Apartemen (PPA) yang mengalami penurunan dari 4,3 menjadi 

2,7 pada kuartal I-2018 (Muhamad, 2018). 

Kebijakan penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang akan 

diperlonggar adalah aspek bagi hasil pembiayaan, tercermin dari indeks 

sebesar -19,5, lebih rendah dibandingkan -1,6 pada kuartal sebelumnya. Selain 

itu, kebijakan terkait jangka waktu pembiayaan dan persyaratan pembiayaan 

juga diperkirakan tidak seketat kuartal IV-2017. Hal itu terindikasi dari 

penurunan masing-masing indeksnya dari 4,3 menjadi 3,0 dan dari 2,3 

menjadi 0,7 pada kuartal I-2018. "Pelonggaran kebijakan penyaluran 

pembiayaan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan kondisi ekonomi 

yang lebih baik, penurunan risiko penyaluran pembiayaan, dan rencana 

penambahan modal bank," jelasnya (Muhamad, 2018). 

Direktur Distribution and Services PT Bank Syariah Mandiri, Edwin 

Widjajanto, mengatakan, Rencana Bisnis Bank (RBB) BSM untuk 2017 

semuanya bisa dicapai. "Tapi angkanya saya belum bisa ngasih. Pencapaian 

kita untuk sisi pembiayaan kalau tidak salah mungkin 9 persen. Karena 

angkanya masih nunggu dari kantor akuntan publik," kata Edwin kepada 

wartawan di Jakarta, Rabu (17/1) (Muhamad, 2018). 

Edwin menambahkan, target RBB tahun 2018 baru saja diajukan ke 

OJK serta belum diputus pemegang saham. Namun, dari sisi prospek, Edwin 

optimistis tahun ini masih tumbuh. Bahkan, diharapkan pertumbuhan tahun ini 

lebih tinggi dari 2017. "Tapi kita memang fokus ke ritel masuk ke segmen 
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korporasi murni. Sama strategi 2018 dengan 2017," ujarnya (Muhamad, 

2018). 

Sebelumnya, Presiden Direktur Karim Consultant, Adiwarman Karim 

menyebutkan kinerja perbankan pada tahun 2017 memang masih diwarnai 

oleh situasi sulit. Ia menyebut para bankir yang masih fokus terhadap 

penyelesaian kredit macet, baik bank konvensional maupun bank syariah. 

Terdapat beberapa faktor yang akan menjadi pengurang pertumbuhan kredit 

Perbankan yaitu banyaknya hapus buku, pelunasan angsuran, penjualan kredit 

maupun penjualan dipercepat yang dilakukan oleh Perbankan, ujarnya 

(Muhamad, 2018). 

Dengan situasi tersebut maka ia memproyeksikan jumlah kredit pada 

akhir tahun 2017 hanya meningkat 13,88% dari data aktual kredit dan 

pembiayaan sebesar Rp 4.413 triliun, meningkat menjadi Rp 4.934 triliun. 

Namun demikian ia melihat tahun 2018 sebagai permulaan 'golden year', 

tahun keemasan bagi industri perbankan syariah, setelah industri ini 

mengalami 'suffer' dalam tiga tahun terakhir akibat jebloknya harga komoditas 

yang membekas dalam bentuk non performing financing (NPF) (Muhamad, 

2018). 

Dikatakan Adiwarman, bank syariah di tahun 2018 diproyeksikan 

bakal mencatatkan sejumlah kinerja yang baik. Ia menyebut tingkat Return on 

Asset yang akan kembali ke angka seperti tahun 2015, di angka 4,38%. 

Tekanan pada ROA bank syariah sempat terjadi pada tahun 2016, yang 

mencapai angka terendah sebesar 3,42%. Diperkirakan pada tahun 2017 ini 
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ROA akan lebih tertekan lagi di angka 2,09%. “Di tahun 2018 (akan membaik, 

red) untuk perkiraan normalnya akan berada di angka 3,39% dengan angka 

optimis ROA di angka 4,09%,” ujarnya (Muhamad, 2018). 

Di tahun 2018, angka pembiayaan bermasalah pun diperkirakan akan 

semakin rendah. NPF perkirakan akan mencapai angka 1,5%-1,8%. Melansir 

data dari Otoritas Jasa Keuangan, tingkat NPF perbankan syariah per Agustus 

2016 tercatat rata-rata sebesar 3,22%, sedikit melunak menjadi 3,05% di 

Agustus 2017. Namun masih di level yang cukup tinggi, kendati masih di 

bawah batas yang ditetapkan regulator di angka 5%. Maka penurunan hingga 

level di bawah 2% merupakan sebuah pemulihan kinerja yang cukup baik. 

Sementara dari sisi aset, di tahun 2018 diperkirakan akan menjadi sebesar 

Rp462,03 triliun dalam keadaan pertumbuhan normal, sementara untuk 

kondisi optimis diperkirakan akan melewati angka 500 triliun untuk pertama 

kalinya, menjadi Rp501,09 triliun (Muhamad, 2018). 

Perkembangan perbankan syariah dapat diukur dengan profitabilitas, 

dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan kedalam variabel return on 

asset (ROA). Return on asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur 

seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk 

menghasilkan laba selama suatu periode. ROA dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas operasional bank. Aktivitas operasional bank dalam penelitian ini  

diproksikan kedalam 2 variabel yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan loan to 

deposit ratio (LDR), adapun penjelasannya sebagai berikut.  
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Dana Pihak Ketiga (DPK) biasanya lebih dikenal dengan dana 

masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang 

berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun 

badan usaha. Sedangkan Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan ukuran 

likuiditas yang mengukur perbandingan dana yang ditempatkan dalam bentuk 

kredit, yang berasal dari dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini, ROA yang 

dipengaruhi oleh aktivitas operasional bank dimediasi oleh variabel NPF. NPF 

adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang 

berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.  

Pada penelitian terdahulu mengenai variabel aktivitas operasional 

bank  Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dkk (2016) menunjukkan 

bahwa DPK tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh  Edo dan Wiagustini (2014) diperoleh bahwa  DPK  

berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Edo dan 

Wiagustini (2014) diperoleh bahwa LDR tidak memiliki pengaruh terhadap 

ROA. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) menunjukkan 

bahwa LDR berpengaruh positif  terhadap ROA.  

Sedangkan pada penelitian terdahulu mengenai variabel NPF 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyarti (2016) menunjukkan bahwa NPF 

tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Aristiana dkk (2017) diperoleh bahwa NPF berpengaruh positif terhadap 

ROA. 
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Dari hasil penelitian terdahulu diatas mengenai variabel Non 

Performing Financing yang dilakukan oleh Widyarti (2016) menemukan 

bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh terhadap ROA. Sebaliknya Aristiana 

dkk (2017) menyatakan bahwa NPF mempunyai pengaruh terhadap ROA. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten maka 

tulisan ini menempatkan NPF sebagai mediasi pengaruh aktivitas operasional 

bank. Penempatan NPF sebagai mediasi dikarenakan perbankan syariah 

adalah salah satu industri yang sarat dengan risiko (NPF), karena mulai dari 

pengarahan dana sebagai sumber liabilitas, hingga penyaluran pembiayaan 

memiliki biaya. Memilih dan menahan biaya adalah risiko bagi bank. Bank 

menyediakan aset likuid untuk menghadapi permintaan deposan melalui giro 

dan memperpanjang pembiayaan serta likuiditas kepada debitur melalui 

pembiayaan. 

Penelitian ini merupakan pengembangan ulang dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani dengan judul “Aktivitas Operasional 

Bank Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Faktor Risiko 

Sebagai Pemediasi (Studi Pada Sektor Perbankan go public Di Bei)”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

lokasi dan objek penelitian. Sasaran pada penelitian ini hanya difokuskan pada 

Perbankan Syariah DI BI tahun 2012-2017. 

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada pihak bank untuk lebih memperhatikan 

dan lebih teliti terhadap menerima dan mengelola risiko. Dimana proses 

kegiatan tersebut perbankan memperoleh pendapatan yang pada akhirnya 

membukukan laba.  
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Alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk melengkapi 

penelitian yang sudah dilakukan mengenai kinerja keuangan, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung penelitian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai “Aktivitas Operasional Bank dan Implikasinya 

terhadap Profitabilitas dengan Faktor Non Performing Finanching 

sebagai Mediasi (Studi pada Sektor Perbankan Syariah yang Terdaftar di 

BI Tahun 2012-2017)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah 

sebagaiberikut: 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Non Performing 

Finanching? 

2. Apakah Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Non Performing 

Finanching? 

3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Return On Asset? 

4. Apakah Loan To Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return On Asset? 

5. Apakah Non Performing Finanching berpengaruh terhadap Return On 

Asset? 

6. Apakah Non Performing Finanching memediasi pengaruh Dana Pihak 

Ketiga terhadap Return On Asset? 

7. Apakah Non Performing Finanching memediasi pengaruh Loan To 

Deposit Ratio terhadap Return On Asset? 
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini ada pembatasan variabel ROA perbankan syariah 

yaitu yang hanya mencakup 2 variabel aktivitas operasional bank dan faktor 

NPF dan periode penelitian yaitu tahun 2012-2017. 

D. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

Non Performing Finanching. 

2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Loan To Deposit Ratio 

terhadap Non Performing Finanching. 

3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

Return On Asset.  

4. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Loan To Deposit Ratio 

terhadap Return On Asset. 

5. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Non Performing Finanching 

terhadap Return On Asset. 

6. Menjelaskan dan menganalisis Non Performing Finanching sebagai 

mediasi pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Asset. 

7. Menjelaskan dan menganalisis Non Performing Finanching sebagai 

mediasi pengaruh Loan To Deposit Ratio terhadap Return On Asset. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

peneliti serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai aktivitas operasional bank terhadap kinerja keuangan dengan 

faktor resiko sebagai pemediasi. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian-penelitian sejenis maupun pengembangan lanjutan untuk 

menyempurnakan dan memperluas penelitian mengenai aktivitas 

operasional bank dan implikasinya terhadap kinerja keuangan dengan 

faktor risiko sebagai pemediasi. 

3. Bagi Operasional Bank Dan Manajemen 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi manajemen agar menjalankan 

dalam fungsi bank dapat dilaksanakan dengan pencapaian yang optimal 

dengan teteap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga bank dapat 

memperoleh suatu profit yang optimal pula. Dan dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan perbankan serta sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan manajemen keuangan 

perbankan. 

4. Bagi Bank Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

meningkatkan perannya untuk memenuhi kebutuhan pihak pemakai 

informasi. 
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5. Bagi Pihak-Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan oleh 

pihak yang berkepentingan untuk referensi maupun bahan penelitian. 
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