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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu sektor yang mendorong dan berperan penting 

dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bank merupakan sektor yang 

berpengaruh besar dalam perekonomian sebuah negara, karena merupakan sumber 

pemasukan yang paling besar. Peranan bank yaitu sebagai penghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam 

bentuk kredit. Bank juga membantu masyarakat yang membutuhkan modal bisnis 

maupun dalam pembiyaan lain, serta memperlancar pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian.  

Muthaher (2012) bank menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan 

mendefinisikan bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Bank terdiri 

dua jenis yaitu bank konvensional dan bank Syariah.Bank syariah di Indonesia 

pertama kali lahir pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Berbagai 

prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.  
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Suzuki dan sohrab uddin (2014) mengatakan tentang ciri – ciri 

kemunculan bank syariah sebagai berikut: 

 

The rise of Islamic banking can be characterized by the dominance of 

Shari’ah-compliant asset-based financing including murabaha (mark-up 

contract), bai-muajjal (variant of murabaha), bai-salam (forward sale 

contract) and ijara (leasing), rather than by the dominance of profit-and-loss 

sharing mudaraba (trust-based contract) and musharaka (partnership/equity 

based contract) that are developed by following the divine rules prescribed in 

Islamic Shari’ah. 

 

Rafika (2015) Perkembangan bank umum syariah di Indonesia masih sangat 

kecil dibandingkan dengan bank umum konvensional. Dari sisi jumlah, bank umum 

syariah hanya ada 11 sedangkan bank umum konvensional ada  124. Selain itu, rata – 

rata pertumbuhan jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) bank umum syariah sebesar 

35,6% dalam 5 tahun terakhir, sedangkan bank umum konvesional sebesar 15,94%. 

Dari sisi pertumbuhan memang bank umum syariah lebih unggul, tetapi dari sisi 

jumlah masih lebih besar bank umum konvensional. 

Hal lain yang membedakan bank umum syariah dan bank umum konvensional 

adalah tingkat suku bunga bagi hasil yang diperuntukkan bagi nasabah. Diketahui 

dari statistik perbankan bank indoesiabahwa tingkat suku bunga rata-rata DPK untuk 

tabungan pada bank umum konvensional lebih kecil yaitu 2,01% dibandingkan 

tingkat bagi hasil pada bank umum yaitu sebesar 5,66%. Hal tersebut mengakibatkan 

banyak masyarakat yang lebih memilih menyimpan dananya di bank umum syariah. 

Sedangkan tingkat suku bunga rata-rata kredit untuk modal kerja pada bank umum 

konvensional sebesar 12,14% lebih kecil dari margin rata-rata pembiayaan untuk 
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modal kerja pada bank umum syariah yaitu sebesar 14,33%. Hal ini akan membuat 

masyarakat lebih memilih untuk meminjam dana di bank umum konvensional. 

Pada tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan di 

Indonesia. Hal ini bisa menjadi periode buruk bagi bank syariah di Indonesia. 

Ditambah dengan adanya integrasi perbankan ASEAN yang dimulai pada tahun 2020, 

maka perbankan asing akan semakin banyak di Indonesia. Bank lokal, khususnya 

bank syariah akan kesulitan bersaing dengan bank – bank asing. Hal ini disebabkan 

bank asing mampu menawarkan bunga kredit yang lebih kecil dibandingkan bank 

lokal. (www.Neraca.co.id)Fakta survei di beberapa kota di Indonesia menunjukan 

terdapat ekpansi besar-besaran oleh bank asing terutama Malaysia dan Singapura 

untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. Mereka umumnya memberi tawaran 

kredit kepada pengusaha eksportir dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah 

dibanding penawaran bank lokal. Bahkan dengan mekanisme persyaratan kredit yang 

lebih fleksibel. 

(ww.republika.co.id)Sejak awal perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan 

bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan 

musyarakah di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana 

pembiayaan dengan akad murabahah. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih 

menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang 

terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS(Profit and Loss Sharing) yang lebih 

dominan.  

http://www.neraca.co.id/
http://www.republika.co.id/
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Bank syariah selain sebagai perantara keuangan juga sebagai entitas bisnis, 

Walaupun ada motivasi lain yang utama. Sebagai entitas bisnis bank syariah juga di 

harapkan mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Supaya mampu 

bertahan dalam jangka panjang bank syariah diharapkan dapat mencapai keberhasilan 

kinerja yang baik.Menurut Husnan (2005), salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas adalah tingkat Return on Assets (ROA). ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin 

besar.Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung tehadap laba yang 

diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun apabila kinerja bank buruk maka laba 

yang diperoleh akan turun. Untuk mengukur tingkat profitabilitis menggunakan rasio 

Return on Asset (ROA). 

Riyadi, S (2014), dalam mengukur kinerja bank ada dua faktor 

yangmempengaruhi profitabilitas, yaitu faktor internal dan faktor internal. Faktor 

internal meliputi produk pembiayaan bank, performance financing, kualitas aset, dan 

modal. Faktor eksternal meliputi struktur pasar, regulasi perbankan, inflasi, tingkat 

suku bunga dan tingkat pertumbuhan pasar. Faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

pada penelitian ini yaitu faktor internal meliputi faktor produk pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh bank umum syariah dan faktor performance financing.Variabel 

dependen pada penelitian ini yaitu profitabilitas bank syariah yang diukur 
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menggunakan Return On Asset (ROA), sedangkan variabel independen diambil dari 

faktor internal  yaitu faktor produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum 

syariah meliputi pembiayaaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan 

ijarahdan faktor performance financing meliputi FDR (financing to deposit ratio). 

Peneliti terdahulu meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, 

Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing 

Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia oleh 

Riyadi (2014) hasil penelitian menunjukkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

terhadap kenaikan atau penurunan ROA dan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh 

terhadap kenaikan atau penurunan ROA bank umum syariah. Sedangkan menurut 

peneliti Arien (2014) pembiayaan jual beli memiliki pengaruh positif terhadap ROA 

dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh pada ROA bank umum syariah. 

Penelitian mengenai ijarah yang dilakukan oleh Bustomi (2014) memberikan hasil 

bahwa ijarah berpengaruh terhadap ROA edangkan menurut Roby (2015) ijarah tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Riyadi (2014) 

menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh Positif terhadap ROA. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Bahri (2013) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh 

negatif terhadap ROA. Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya perbedaan hasil 

penelitian maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul “Pengaruh Pembiyaan 

Jual Beli,Pembiayaan Bagi Hasil, Ijarah, dan FDR terhadap Return on Asset 

Bank Umum Syariah Periode 2012-2015” 

1.2 Rumusan Masalah 
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1. Apakah terdapat pengaruh  pembiayaan jual beli terhadap Return on 

Asset bank umum syariah ? 

2. Apakah terdapat pengaruh  pembiayaan bagi hasil terhadap Return on 

Asset bank umum syariah ? 

3. Apakah terdapat pengaruh ijarah terhadap Return on Asset bank umum 

syariah ? 

4. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap Return on Asset bank umum 

syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujua 

penilitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap Return on Asset bank 

umum syariah  

2. Mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap Return on Asset bank 

umum syariah  

3. Mengetahui pengaruh Ijarah terhadap Return on Asset bank umum syariah  

4. Mengetahui pengaruh FDR terhadap Return on Asset bank umum syariah  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perbankan 

Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi bank umum syariah di 

Indonesia untuk meningkatkan profitabilitas. 

2. Bagi Nasabah/Investor 
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Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai informasi kriteria kesehatan bank. 

 

 

 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan referensi di bidang 

perbankan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam proposal ini terbagi menjadi 3 (tiga) bab, 

masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan 

yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah yang mana akan 

menjelaskan permasalahan dari objek penelitian, tujuan dari penelitian 

ini, manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian tinjauan pustaka ini menjelaskan berbagai hasil atau 

kesimpulan dari penelitian terdahulu, teori-teori para ahli yang mana 

nantinya diharapkan akan menunjang penelitian ini, kerangka pemikiran 

penelitian ini, serta hipotesis dari penelitian ini yang mana akan 

memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan tentang rancangan dari penelitian ini, 

menjelaskan mengenai apa yang menjadi batasan-batasan dari 

penelitian ini, kemudian menentukan variabel yang akan menjadi 

variabel bebas dan variabel terikat, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, serta teknik-teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari 

penelitian ini. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai 

gambaran subyek penelitian dimana menjelaskan garis besar tentang 

populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang nantinya 

akan dianalisis. Disamping itu pada bab ini menjelaskan mengenai 

analisis data seperti analisis deskripstif, pengujian asumsi klasik, 

pengujian linier berganda dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian ini menjelakan tentang kesimpulan yang berisikan 

jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

merupakan implikasi baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil 

penelitian maupun bagi pengembang ilmu pengetahuan utamanya 

untuk penelitian selanjutnya.    


