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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk meminjam uang bagi sebagian masyarakat yang membutuhkannya. 

Bank Syariah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank 

bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dikembalikan 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 

Bank syariah di Indonesia mulai ada pada tahun 1992 dengan 

digulirkannya UU No. 7/1992 yang memungkinkan bank menjalankan 

operasional bisnisnya dengan system bagi hasil. Pada tahun yang sama lahir bank 

syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI), 

berdiri tahun 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah 

serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta beberapa 

pengusaha muslim. (Firly Diah A, 2011). Perkembangan bank syariah di 

Indonesia pun cukup pesat, tercatat ada 11 bank umum yang beroperasi dengan 

menganut sistem syariah. 
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Selama menjalankan kegiatannya, bank syariah juga dihadapkan pada 

beberapa resiko. Diamana resiko merupakan unsur penting dalam dunia 

perbankan, tak terkecuali pada bank-bank syariah. Prinsip daripada risiko sendiri 

adalah pada letak dimana tingkat return yang diharapkan atas investasi yang 

dilakukan dan bergantung pada tingkat risiko yang melekat pada instrument 

investasi itu sendiri. Jika semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka semakin 

tinggi pula return yang akan didapatkan. Dan sebaliknya, jika semakin rendah 

risiko yang akan dihadapi maka rendah pula return yang akan didapatkan. 

Salah satu tujuan bank adalah memperoleh keuntungan yang tinggi 

sehingga keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha 

maupun ekspansi di masa mendatang. Sangat penting bagi bank untuk 

memperoleh keuntungan secara kontinyu agar kelangsungan hidup bank tersebut 

makin membaik. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dapat menggunakan rasio 

Return on Asset (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin besar 

ROA yang dicapai bank, maka semakin baik posisi bank dari segi penggunaan 

aset (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). 

Akan tetapi, hal ini seakan-akan menjadi berbanding terbalik jika kita 

melihat persentase rasio ROA yang diambil dari laporan publikasi Bank Indonesia 

pada Bank Umum Syariah berikut : 
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Tabel 1.1 

KONDISI RETURN ON ASSET (ROA) 

PADA BANK UMUM SYARIAH 

Sumber : Laporan Publikasi Bank Indonesia 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, bisa di tarik kesimpulan bahwa terjadi 

kenaikan ROA pada Bank Umum Syariah, terbukti dengan total rata-rata trend 

sebesar 3,73%. Kondisi pendapatan sebuah bank bisa naik, maupun turun dilihat 

dari seberapa baik kinerja yang dilakukan oleh bank sehingga mendapatkan profit 

yang tinggi. Akan tetapi, masih ada bank yang mengalamai penurunan ROA 

selama periode penelitian yakni pada pada Bank Muamalat yang mengalami 

penurunan -0,27%. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebab terjadinya penurunan tingkat ROA tersebut jika ditinjau dari 

beberapa risiko yang dihadapi bank. 

Langkah yang harus dilakukan bank dalam mengelola asset 

perusahaan haruslah berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Karena dalam setiap 

kegiatannya bank dihadapkan pada risiko, atau yang kita kenal sebagai risiko 

NAMA BANK 
Return On Asset (ROA) 

2008 2009 Trend 2010 Trend 2011 Trend 2012 Trend 

Rata-

rata 

Bank BNI Syariah 0 0 0 0.61 0.61 1.29 0.68 1.48 0.19 0.37 

Bank Muamalat Indonesia 2.6 0.45 -2.15 1.36 0.91 1.52 0.16 1.54 0.02 -0.27 

Bank Syariah Mandiri 1.83 2.23 0.4 2.21 -0.02 1.95 -0.26 2.25 0.3 0.11 

Bank Syariah Mega 

Indonesia 
0.98 2.22 1.24 1.9 -0.32 1.58 -0.32 3.81 2.23 0.71 

Bank BCA Syariah 0 0 0 0.78 0.78 0.9 0.12 0.84 -0.06 0.21 

Bank BRI Syariah -2.52 0.53 3.05 0.35 -0.18 0.2 -0.15 1.19 0.99 0.93 

Bank Jabar Banten Syariah 0 0 0 0.72 0.72 1.23 0.51 0.67 -0.56 0.17 

Bank Panin Syariah 0.4 -1.38 -1.78 -2.53 -1.15 1.75 4.28 3.29 1.54 0.72 

Bank Syariah Bukopin -1.14 0.06 1.2 0.74 0.68 0.52 -0.22 0.55 0.03 0.42 

Bank Victoria Syariah 0 0 0 1.09 1.09 6.93 5.84 1.43 -5.5 0.36 

RATA-RATA TREND - - 1.96 - 3.12 - 10.64 - -0.82 3.73 
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usaha. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan 

Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank 

dihadapkan pada beberapa risiko yakni risiko kredit (risiko pembiayaan), risiko 

pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko 

stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Akan tetapi, 

secara umum bank dihadapkan pada risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko modal (penyelewengan), dan risiko operasional. 

Risiko likuiditas adalah risiko yang meliputi tentang apa akibat dari 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tanpa harus 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Untuk mengukur seberapa 

tinggi risiko likuiditas bank dapat menggunakan rasio Financing To Deposit Ratio 

(FDR). 

Pengaruh antara FDR dengan risiko likuiditas adalah berlawanan arah 

atau negatif karena kenaikan FDR disebabkan oleh presentase kenaikan total 

pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total dana pihak ketiganya 

yang berarti bank menerima angsuran pembiayaan dalam jumlah besar sebagai 

sumber likuiditasnya, sehingga semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan risiko likuiditasnya 

semakin rendah. 

Pengaruh antara FDR dengan ROA adalah searah atau positif karena 

jika FDR naik maka presentase kenaikan total pembiayaan lebih besar 

dibandingkan dengan presentase kenaikan total dana pihak ketiga sehingga  

berakibat pada kenaikan laba bagi bank sedangkan kenaikan dana pihak ketiga 
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akan meningkatkan biaya bagi bank. Meningkatnya FDR menyebabkan kenaikan 

pendapatan lebih besar daripada kenaikan biaya, sehingga menyebabkan laba naik 

dan ROA pun ikut naik. 

Pengaruh antara risiko likuiditas dengan ROA adalah berlawanan arah 

atau negatif, karena semakin tinggi risiko likuiditas maka semakin tinggi tingkat 

kemampuan bank dalam memeroleh laba, sehingga apabila presentase kenaikan 

laba lebih besar maka ROA pun akan ikut naik. 

Risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko yang krusial dalam dunia 

bisnis khususnya di dunia perbankan. Hal ini dikarenakan apabila bank tidak 

mampu mengelola risiko ini, maka akan berakibat pada ketidakmampuan nasabah 

dalam mengembalikan dana pinjamannya yang telah dijadwalkan. Untuk 

mengukur risiko pembiayaan, bank dapat menggunakan rasio Non Performing 

Financing (NPF).  

Pengaruh antara NPF dengan risiko pembiayaan adalah positif atau 

searah karena jika presentase kenaikan pembiayaan bermasalah lebih besar 

dibandingkan dengan presentase kenaikan total pembiayaan maka dikhawatirkan 

akan menimbulkan risiko kegagalan pengembalian jumlah pinjaman semakin naik 

dan risiko pembiayaan juga akan ikut naik. 

Pengaruh antara NPF dengan ROA adalah berlawanan arah atau 

negatif karena jika presentase kenaikan pembiayaan bermasalah lebih tinggi 

dibandingkan dengan presentase kenaikan total pembiayaan maka biaya 

pencadangan akan ikut naik sehingga akan mengakibatkan menurunnya 

pendapatan yang diperoleh begitu pula laba bank dan pada akhirnya ROA juga 
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ikut turun. Jadi dengan demikian pengaruh NPF terhadap ROA adalah negatif atau 

berlawanan arah.  

Pengaruh antara risiko pembiayaan terhadap ROA adalah berlawanan 

arah atau negatif karena semakin tinggi risiko pembiayaan menyebabkan 

kemungkinan tingkat gagal bayar atau pembiayaan bermasalah dari pembiayaan 

yang telah disalurkan juga semakin tinggi, sehingga laba akan turun dan ROA pun 

juga ikut turun.  

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang 

dimilki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse Movement) 

berupa suku bunga dan nilai tukar. 

IRR adalah rasio yang menunjukkan risiko untuk mengukur 

kemungkinan bunga atau interest yang diterima oleh bank lebih kecil 

dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan. 

Pengaruh IRR dapat positif atau negatif terhadap risiko pasar. Karena 

jika pada saat tingkat suku bunga meningkat, berarti presentase kenaikan Interest 

Rate Sensitive Asset (IRSA) lebih besar dari pada presentase kenaikan Interest 

Rate Sensitivity Liabilities (IRSL). maka risiko pasar yang dihadapi bank 

menurun. Jadi, pengaruh IRR terhadap risiko pasar adalah negatif. Sebaliknya, 

apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan 

pendapatan bunga yang lebih besar dari pada penurunan biaya bunga, yang berarti 

risiko pasar yang dihadapi bank meningkat. Jadi, pengaruh IRR terhadap risiko 

pasar adalah positif. Dengan demikian, pengaruh risiko pasar terhadap ROA 

adalah positif atau negatif. 
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Pengaruh IRR terhadap ROA dapat positif atau negatif. Hal ini terjadi 

karena apabila IRR meningkat, Jika pada saat tingkat suku bunga meningkat, 

maka presentase kenaikan pendapatan bunga lebih besar dari pada presentase 

kenaikan biaya bunga, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. 

Jadi, pengaruh IRR terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila tingkat suku 

bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan bunga 

lebih besar dari pada penurunan biaya bunga. Sehingga laba bank menurun dan 

ROA juga menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap ROA adalah negatif. 

PDN merupakan perbandingan rasio antara (aktiva valas - pasiva 

valas) + selisih off balance sheet dibandingkan dengan modal. Pengaruh PDN 

terhadap risiko pasar dapat positif atau negatif. Apabila PDN meningkat, maka 

presentase kenaikan aktiva valas lebih besar dari pada presentase kenaikan pasiva 

valas. Jika pada saat nilai tukar mengalami peningkatan, maka presentase 

kenaikan pendapatan valas akan lebih besar dari pada presentase kenaikan biaya 

valas, yang berarti risiko pasar menurun. Jadi, pengaruh PDN terhadap risiko 

pasar adalah negatif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka 

presentase penurunan pendapatan valas yang lebih besar dari pada penurunan 

biaya valas, yang berarti risiko pasar yang dihadapi bank meningkat. Jadi, 

pengaruh PDN terhadap risiko pasar adalah positif. Dengan demikian, pengaruh 

risiko pasar terhadap ROA dapat positif atau negatif. 

Rasio ini dapat memiliki pengaruh yang positif dan negatif bagi ROA. 

Hal ini dapat terjadi karena apabila PDN meningkat, maka presentase kenaikan 

aktiva valas lebih akan lebih besar besar dari pada presentase kenaikan pasiva 
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valas. Jika pada saat nilai tukar mengalami peningkatan, maka kenaikan 

pendapatan valas akan lebih besar dari pada kenaikan biaya valas, sehingga laba 

bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi, pengaruh PDN terhadap ROA 

adalah positif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka akan 

terjadi penurunan pendapatan valas yang lebih besar dari pada penurunan biaya 

valas. Sehingga laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi, pengaruh PDN 

terhadap ROA adalah negatif.  

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh tidak 

berjalannya atau gagalnya proses pengelolaan. Untuk mengukur risiko operasional 

dapat digunakan rasio REO.  

Pengaruh antara REO dengan risiko operasional adalah searah atau 

positif. Semakin tinggi risiko operasionalnya maka tingkat operasionalnya akan 

semakin rendah, dan menunjukkan risiko operasionalnya semakin besar karena 

presentase kenaikan biaya operasional yang lebih besar di banding dengan 

presentase kenaikan pendapatan operasionalnya. 

Pengaruh antara REO terhadap ROA adalah negatif, karena jika REO 

naik maka presentase kenaikan total biaya operasional lebih besar daripada 

presentase kenaikan total pendapatan operasional. Kenaikan total biaya 

operasional memengaruhi penurunan laba dan mengakibatkan ROA menurun. 

Dengan demikian pengaruh REO terhadap ROA berlawanan arah atau negatif. 

Pengaruh antara risiko operasional dengan ROA adalah berlawanan 

arah atau negatif. Semakin meningkatnya total biaya operasional maka laba yang 

diperoleh bank akan semakin menurun dan mengakibatkan ROA ikut turun. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apakah risiko usaha bank yang diukur dengan variabel FDR, NPF, IRR, PDN, 

REO, secara bersama-sama meiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah ? 

2. Apakah FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah ? 

3. Apakah NPF secara parsial memilki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah ? 

4. Apakah IRR secara parsial memilki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah ? 

5. Apakah PDN secara parsial memilki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah ? 

6. Apakah REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

tujuan peneliti adalah untuk :  

1. Mengetahui signifikansi pengaruh variabel FDR, NPF, IRR, PDN, REO, 

secara bersama-sama terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 
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2. Mengetahui signifikansi pengaruh FDR secara parsial memiliki pengaruh 

positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

3. Mengetahui signifikansi pengaruh NPF secara parsial memilki pengaruh 

negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

4. Mengetahui signifikansi pengaruh IRR secara parsial memilki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

5. Mengetahui signifikansi pengaruh PDN secara parsial memilki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

6. Mengetahui signifikansi pengaruh REO secara parsial memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat bagi 

beberapa pihak, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank  

Agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk manajemen bank 

agar dapat mengambil keputusan yang terbaik berkaitan dengan masalah 

kegiatan operasional yang menghasilkan laba khususnya, guna dapat tetap 

survive ke depannya. Dan bagaimana bank mengelola risiko yang mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat profitabilitasnya. 

2. Bagi Peneliti  

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana cara mengelola risiko usaha 
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 yang memengaruhi profitabilitas. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah referensi 

pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai penggambaran serta perbandingan 

bagi semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan 

penelitian.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

Penyajian pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua bab, dan 

sistematika penulisannya secara rinci adalah sebagai berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujjuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang 

sejenis dan pernah dilakukan secara teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kerangka 

pemikiran.   

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran 

variabel, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 
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metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian. 

Pada bab ini juga membahas analisis deskriptif untuk menjelaskan 

tentang variabel dan penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis 

serta pembahasan dari pengujian hipotesis tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

berguna bagi penelitian berikutnya. 


