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BAB I 

PENDAHULUAN             

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Menurut UU Nomor 7 tahun 1992, Perbankan adalah lembaga yang 

mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud 

dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip 

operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Konvensional yang 

menjalankan kegiatan operasionalnya berdasar pada prinsip bunga dan Bank 

Syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasar prinsip syariah 

sehingga dikenal dengan istilah Bank Syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank 

Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini sering 

disebut sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 

Islamic Banking atau juga biasa disebut dengan interest free banking. Peristilahan 

menggunakan kata islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan 

syariah itu sendiri. Bank Syariah awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari 

kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi 

desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi 

keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip 
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syariah islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, 

kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Selanjutnya hingga saat 

ini Bank Islam dikenal sebagai Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2014 : 2). 

 Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah merupakan intuisi 

yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip 

syariah adalah prinsip hukum islam yang dianut dalam menjalankan kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip ini menggantikan 

prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.  

 Menurut Syafi’i Antonio (2010 : 2), Bank Syariah menganut lima asas 

prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan 

(depositry/al-wadiah); (2) prinsip bagi hasil (profit-sharing); (3) prinsip jual beli 

(sale and purhase); (4) prinsip sewa (operating lease and financial lease); dan (5) 

prinsip jasa (fee-based service). Sementara menurut Muhammad  (2014 ; 5) Bank 

Syariah menganut pada asas kemitraan, keadian, transparansi dan universal. 

 Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, telah menghancurkan 

kehidupan perekonomian Indonesia tidak terkecuali negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara. Hampir semua negara waktu itu mengalami krisis moneter yang 

berkepanjangan namun secara faktual Negara Indonesia yang paling lama 

melaksanakan pemulihan kondisi perekonomiannya.  

 Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, 

dibekukan, ataupun digabung dengan bank-bank lain (merger). Semua itu 

disebabkan oleh adanya praktik perbankan yang sangat kurang menerapkan prinsip 
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kehati-hatian bank (prudential banking principle) dalam mengelola kegiatan 

usahanya, khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit.  

 Lemahnya analisis kredit pada dunia perbankan ikut andil dalam 

penyebab terjadinya krisis yang dimaksud, karena penghasilan terbesar perbankan 

diperoleh dari kredit yang diberikan kepada debitur (Khotibul Umam, 2016 ; 5). 

Namun tidak hanya lemahnya kredit yang disalurkan saja yang mengakibatkan 

terjadinya krisis moneter melainkan terdapat juga faktor lain yang mengakibatkan 

semakin memburuknya situasi perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan suku 

bunga bank indonesia yang tinggi dan depresiasi nilai tukar mata uang rupiah.  

 Pasca dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, industri perbankan syariah di Indonesia mendapatkan angin segar dalam 

memasuki era baru. Dimana dimaksudkan agar bank syariah bukan hanya sebagai 

counterpart dari perbankan konvensional melainkan sebagai perbankan yang 

mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai kebutuhan riil nasabah yang 

bersangkutan. Maka dari itu adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh bank syariah.  

 Melalui pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bank syariah 

dapat menjadi mitra dengan nasabah sehingga diharapkan antara nasabah dengan 

bank syariah tidak lagi sebagai debitur dan kreditur tetapi menjadi hubungan 

kemitraan antara penyandang dana (shahib maal) dengan pengelola dana 

(mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan hanya berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, akan tetapi juga 
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berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan 

dananya di bank  (Muhammad, 2014 : 110).  

 Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan 

fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik 

(professional investment manager) akan sangat menentukan kualitas usahanya 

sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba. (Zainul 

Arifin, 2012 : 111). 

 Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia memiliki satu 

tujuan yang disebut tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagai 

prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. 

Reorentasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan 

pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang saat 

ini sedang dihadapi Indonesia. Kegagalan dalam memelihara kestabilan nilai rupiah 

yang tercermin pada kenaikan harga-harga barang pokok dapat merugikan, karena 

dinilai dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing 

perekonomian nasional dalam perekonomian dunia.  

 Dikenal sebagai lembaga penjaga kestabilan perekonomian suatu 

negara, Bank Indonesia mengambil beberapa langkah kebijakan moneter seperti 

menaikkan ataupun menurunkan nilai suku bunga. Dimana jika suku bunga 

meningkat maka akan berdampak pada menaiknya suku bunga deposito yang 

mengakibatkan tigginya tingkat bunga kredit.  

 Jika suku bunga kredit meningkat,  maka para investor domestik akan 

mengalami penurunan dan beralih untuk berinvestasi ke luar negeri. Sehingga dapat 
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mengakibatkan aliran arus dollar semakin meningkat, apabila aliran arus dollar 

menguat maka hal ini mengakibatkan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. 

Seperti yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu dimana nilai rupiah mengalami 

kelesuan yang mengakibatkan meningkatnya inflasi.  

 Meningkatnya inflasi merupakan signal negatif bagi para investor, 

karena bagi mereka inflasi yang meningkat dapat mengakibatkan menurunnya 

pembagian deviden. Hal ini juga menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan.  

 Mengingat begitu pentingnya Bank Syariah sebagai lembaga keuangan 

yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, maka perlu adanya 

pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator yang 

dapat mengukur tingkat kinerja keuangan suatu bank yaitu menggunakan 

profitabilitasnya. Dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka 

semakin baik pula kinerja bank tersebut (Lukman Dendawijaya, 2009 : 118). 

 Indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu Bank yaitu menggunakan ROA (Return On Asset). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan 

keuntungan (laba). Karena semakin besar ROA maka semakin besar juga tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik juga posisi bank dari segi 

penggunaan/pengelolaan asetnya.  

 Berdasarkan tabel 1.1 rata–rata tren ROA pada Bank Umum Syariah 

cenderung mengalami tren positif namun sangat kecil yaitu dibawah satu persen 

dan masih terdapat tiga bank yang mengalami tren negatif selama triwulan I tahun 

2011 sampai dengan triwulan II tahun 2016. 
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 Kecenderungan perolehan tren positif yang sangat kecil pada Bank 

Umum Syariah diakibatkan karena masih banyak nasabah yang belum sepenuhnya 

percaya terhadap kinerja Bank Syariah dalam menggunakan aset untuk kegiatan 

funding/lending lebih tepatnya untuk pembiayaan. Hal ini dibuktikan dengan 

perolehan rata-rata tren positif dibawah satu persen yaitu sebesar 0,24 persen.  

 Hal ini disebabkan karena beberapa bank umum syariah juga 

mengalami tren dibawah satu persen dan juga terdapat tiga bank yang mengalami 

tren negatif. Beberapa Bank Umum Syariah yang mempunyai perolehan tren 

dibawah satu persen  diantaranya, PT. Bank BNI Syariah sebesar 0,72 persen, PT. 

Bank Muamalat Indonesia sebesar 0,31 persen, PT. Bank Syariah Mandiri sebesar 

0,51 persen, PT. Bank BCA Syariah sebesar 0,42 persen, PT. Bank BRI Syariah 

sebesar 0,38 persen, PT. Bank Panin Syariah sebesar 0,94 persen, PT. Bank Syariah 

Bukopin sebesar 0,30 persen, dan Bank Umum Syariah yang mengalami tren 

negatif diantaranya PT. Bank Jabar Banten Syariah sebesar  -0,09 persen,  PT. Bank 

Victoria Syariah sebesar -1,32 persen dan PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 

sebesar -0,76 persen.  

 Jika diperhatikan lebih rinci lagi, maka dapat diketahui bahwa selama 

periode TW 1 Tahun 2011 hingga TW II Tahun 2016 masih banyak Bank Umum 

Syariah yang mengalami tren dibawah satu persen dan bank yang mengalami tren 

negatif. Akibatnya masih terdapat masalah-masalah yang mempengaruhi hasil tren 

tersebut, sehingga faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ROA pada 

Bank Umum Syariah tersebut perlu untuk diketahui. Hal ini yang melatar belakangi 

peneliti untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ROA pada Bank 

Umum Syariah.
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TABEL 1.1 

PERKEMBANGAN TREN RETURN ON ASSET  BANK UMUM SYARIAH 

PERIODE TW 1 TAHUN 2011 SAMPAI TW II TAHUN 2016 

(dalam prosentase) 

 

*) Per Juni 2016 

Sumber : www.ojk.go.id (Laporan publikasi Bank Indonesia, diolah).  

NO NAMA BANK 2010 2011 TREN 2012 TREN 2013 TREN 2014 TREN 2015 TREN 2016* TREN 

RATA-

RATA 

RATA-

RATA 

ROA TREN 

1 PT. BANK BNI SYARIAH 0,61 1,29 0,68 1,48 0,80 1,37 0,57 1,27 0,70 1,43 0,73 1,59 0,86 1,41 0,72 

2 PT. BANK MEGA SYARIAH 1,90 1,58 (0,32) 3,81 4,13 2,33 (1,80) 0,29 2,09 3,81 1,72 3,21 1,49 2,51 1,22 

3 
PT. BANK MUAMALAT 

INDONESIA 
1,36 1,52 0,16 1,54 1,38 1,37 (0,01) 0,17 0,18 0,22 0,04 0,15 0,11 0,83 0,31 

4 
PT. BANK SYARIAH 
MANDIRI 

2,21 1,95 (0,26) 2,25 2,51 1,53 (0,98) 0,17 1,15 0,56 (0,59) 0,62 1,21 1,18 0,51 

5 PT. BANK BCA SYARIAH 0,78 0,90 0,12 0,84 0,72 1,01 0,29 0,76 0,47 0,96 0,49 0,90 0,41 0,90 0,42 

6 PT. BANK BRI SYARIAH 0,35 0,20 (0,15) 1,19 1,34 1,15 (0,19) 0,08 0,27 0,76 0,49 1,03 0,54 0,74 0,38 

7 
PT. BANK JABAR BANTEN 

SYARIAH 
0,72 1,58 0,86 0,67 (0,19) 0,91 1,10 0,72 (0,38) 0,25 0,63 (1,94) (2,57) 0,37 (0,09) 

8 PT. BANK PANIN SYARIAH (2,53) 1,75 4,28 3,29 (0,99) 1,03 2,02 1,99 (0,03) 1,12 1,15 0,36 (0,79) 1,59 0,94 

9 
PT. BANK SYARIAH 

BUKOPIN 
0,74 0,52 (0,22) 0,55 0,77 0,69 (0,08) 0,27 0,35 0,79 0,44 1,00 0,56 0,64 0,30 

10 
PT. BANK VICTORIA 
SYARIAH 

1,90 6,93 5,03 1,43 (3,60) 0,50 4,10 (1,87) (5,97) (2,36) 3,61 (7,46) (11,07) (0,47) (1,32) 

11 
PT. BANK MAYBANK 

SYARIAH INDONESIA 
4,48 3,57 (0,91) 2,88 3,79 2,87 (0,92) 3,61 4,53 (20,13) (24,66) (11,02) 13,64 (3,04) (0,76) 

RATA-RATA TREN 1,14 1,98 0,84 1,81 0,97 1,34 0,37 0,68 0,31 (1,14) (1,45) (1,05) 0,40 0,60 0,24 

7 
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 Berdasarkan teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

ROA pada Bank Umum Syariah, yaitu kinerja keuangan bank yang terdiri dari 

likuiditas, kualitas aset, efisiensi serta variabel ekonomi makro yang terdiri dari 

suku bunga indonesia, nilai tukar dan inflasi. 

  Likuiditas adalah penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh 

bank untuk dapat memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai 

kecukupan manajemen likuiditas (Veitzal Rivai, 2012 ; 482). Likuiditas penting 

bagi bank untuk menjalankan bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana 

yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman. Tingkat likuiditas 

pada Bank Umum Syariah dapat diukur menggunakan  financing to debt ratio 

(FDR) memiliki pengaruh positif terhadap ROA, dikarenakan apabila semakin 

tinggi nilai rasio FDR maka otomatis DPK meningkat. Ketika DPK meningkat 

otomatis laba yang dihasilkan juga akan meningkat, karena bank dinilai lebih 

mampu menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada masyarakat daripada 

menarik investor untuk menginvestasikan uangnya kepada Bank Syariah.  

  Kualitas Aset adalah kemampuan bank dalam mengolah aktiva yang  

dimiliki untuk mengantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) 

yang akan muncul (Lukman Dendawijaya, 2009 : 61). Diproposikan dengan 

menggunakan Non Performing Finance (NPF) yang mempengaruhi profitabilitas, 

dimana NPF mencerminkan resiko pembiayaan. NPF memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA, karena semakin tinggi rasio menunjukkan semakin buruk kualitas 

pembiayaan Bank Syariah. Efisiensi yaitu kemampuan bank dalam mengatur 

kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba (Veitzal Rivai, 2012 : 487).  
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  Efisiensi yaitu kemampuan bank dalam mengatur kegiatan 

operasionalnya untuk menghasilkan laba (Veitzal Rivai, 2012 : 487). Diproposikan 

menggunakan Net Operating Margin (NOM) dan Rasio Efisisensi Operasional 

(REO) yang dinilai mempengaruhi variabel ROA. Karena berkaitan dengan adanya 

teori yang menyatakan bahwa jika biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari 

penggunaan aktiva, berarti semakin efisien bank untuk menghasilkan keuntungan 

(Dahlan Siamat, 2005). Tingkat efisisensi bank dalam menjalankan operasinya 

berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Jadi 

apabila semakin kecil rasio ini maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank, 

sehingga REO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Net Operating Margin 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan pendapatan 

operasi bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini maka 

semakin baik bank dalam memperoleh laba. 

  Variabel ekonomi makro yaitu faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

dari luar perusahaan. Seperti tingkat suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar dan 

inflasi. Semua variabel ini dinilai memiliki pengaruh yang cukup terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah. Karena apabila suku bunga mengalami penurunan 

namun Inflasi masih mengalami kenaikan dapat mengakibatkan profit Bank Umum 

Syariah mengalami penurunan. Namun jika sebaliknya, apabila inflasi mengalami 

penurunan maka profit Bank Umum Syariah mengalami peningkatan. Hal ini 

dikarenakan banyaknya masyarakat yang tetap menginvestasikan dananya kepada 

Bank Umum Syariah. Sedangkan jika dilihat dari segi nilai tukar valas, apabila Kurs 
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Dollar meningkat maka nilai rupiah akan mengalami kelesuan yang menyebabkan 

investor menarik dananya dan beralih menginvestasikan dananya di Bank Luar 

Negeri. Semakin tinggi profitabilitas Bank Umum Syariah dinilai semakin baik juga 

kinerja bank tersebut. Kinerja bank syariah sendiri dapat dinilai dari berbagai 

macam variabel yang diambil ataupun diperoleh dari laporan keuangan Bank 

Syariah. Dari laporan tersebut dapat menghasilkan berbagai rasio yang dapat 

membantu para pemakai laporan untuk menilai kinerja bank syariah. Penelitian 

mengenai rasio keuangan Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, namun hasilnya tidak 

konsisten sehingga masih perlu adanya penelitian lanjutan. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji beberapa faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia khususnya 

Bank Umum Syariah. Adapun variabel bebas yang digunakan diantaranya variabel 

likuiditas (Financing to Debt Ratio). variabel kualitas aset (Net Performing 

Finance), variabel efisiensi (Net Operating Margin, dan Rasio Efisiensi 

Operasional) serta variabel ekonomi makro (suku bunga SBI, kurs, inflasi). 

Sedangkan profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA sebagai variabel terikat 

yang bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja kesehatan aset yang dimiliki oleh 

Bank Umum Syariah dalam memperoleh laba. Berdasarkan uraian Latar Belakang 

masalah diatas, maka peneliti mengambil judul “PENGARUH LIKUIDITAS, 

KUALITAS ASET, EFISIENSI, VARIABEL EKONOMI MAKRO 

TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

        Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka untuk 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil penelitian serta 

ketidakkonsistenan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi 

suatu alasan untuk mengkaji lebih lanjut. Oleh karenanya peneliti ingin berfokus 

kepada penggunaan variabel FDR, NPF, NOM, ROE, Suku bunga SBI, Kurs dan 

Inflasi untuk menguji pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

yang diukur menggunakan ROA pada periode TW 1 tahun 2011 hingga TW II tahun 

2016. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas (Financing to Debt Ratio), kualitas aset (Net Performing 

Finance), efisiensi (Net Operating Margin dan Rasio Efisiensi Operasional), 

variabel ekonomi makro (Suku bunga SBI, Kurs, Inflasi) secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset pada Bank 

Umum Syariah? 

2. Apakah Financing to Debt Ratio secara parsial mempunyai pengaruh Positif 

yang signifikan terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah? 

3. Apakah Net Performing Finance secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah? 

4. Apakah Net Operating Margin secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah? 

5. Apakah Rasio Efisiensi kegiatan Operasional secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif  yang signifikan terhadap Return On Asset  pada Bank Umum 

Syariah? 



12 

 

 

 

6. Apakah Suku bunga SBI secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah? 

7. Apakah Kurs secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Return On Asset pada Bank Umum Syariah? 

8. Apakah Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Return On Asset pada Bank Umum Syariah? 

9. Manakah diantara variabel Financing to Debt Ratio, Net Performing Finance, 

Net Operating Margin, Rasio Efisiensi Operasional, Suku bunga SBI, Kurs, dan 

Inflasi yang memiliki kontribusi paling besar terhadap Return On Asset pada 

Bank Umum Syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh likuiditas (Financing to Debt 

Ratio), kualitas aset (Net Performing Finance), efisiensi (Net Operating Margin 

dan Rasio Efisiensi Operasional), dan variabel ekonomi makro (Suku bunga SBI, 

Kurs, Inflasi) secara bersama-sama terhadap Return On Asset pada Bank Umum 

Syariah. 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh positif Financing to Debt Ratio secara 

parsial terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah. 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh negatif Net Performing Finance secara 

parsial terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah. 

4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh positif Net Operating Margin secara 

parsial terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah. 
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5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh negatif Rasio Efisiensi kegiatan 

Operasional secara parsial terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah. 

6. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Suku bunga SBI secara parsial 

terhadap Return On Asset  pada Bank Umum Syariah. 

7. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Kurs secara parsial terhadap Return On 

Asset  pada Bank Umum Syariah. 

8. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Return 

On Asset  pada Bank Umum Syariah. 

9. Untuk mengetahui diantara variabel Financing to Debt Ratio, Net Performing 

Finance, Net Operating Margin, Rasio Efisiensi Operasional, Suku bunga SBI, 

Kurs, dan Inflasi yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap Return 

On Asset pada Bank Umum Syariah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap: 

1. Perbankan, Diharapkan dapat menjadi referensi khususnya untuk Bank Umum 

Syariah agar dapat meningkatkan profitabilitas dan sebagai acuan untuk 

memperbaiki kinerja keuangan Bank Umum Syariah. 

2. Pembaca, Diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai 

variabel maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank 

Umum Syariah. 

3. STIE Perbanas Surabaya,  Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan 

diperpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan sebagai bahan perbandingan 

mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian diwaktu mendatang. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

  Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab. Dimana  antara 

bab satu dan bab selanjutnya saling memiliki keterkaitan didalamnya, agar hal-hal 

yang dibahas dalam penelitian ini dapat dipahami dengan lebih jelas, maka 

sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang perumusan 

masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang 

akn diperoleh dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu yang akan 

dijadikan rujukan dalam penelitian, landasan teori, kerangka 

pemikiran yang menggambarkan bagaimana alur hubungan variabel 

yang ditelti dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan 

metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan 

digunakan untuk memecahkan masalah. 

BAB VI : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan. 
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BAB V  : PENUTUP  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan saran dan 

keterbatasan penelitian. 


