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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

Bank adalah “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 rakyat banyak”. 

Pengertian Bank Menurut Verryn Stuart dalam bukunya Bank Poitic, 

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran 

baru berupa uang giral”. 

Pengertian Bank Menurut Kasmir, (2014:12).“Bank dapat diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya”. 

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah 

dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan 

yang aktifitasnya menghimpun dana dari masyarakat atau pihak yang kelebihan 

dana berupa deposito, giro, tabungan dan simpanan yang lain kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana 

dalam bentukkredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan  
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taraf hidup rakyat banyak. 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip 

kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip 

operasionalnya membedakan bank menjadi dua, “yaitu Bank Konvensional yang 

menjalankan kegiatan operasionalnya berdasar pada prinsip bunga dan Bank 

Syariah yang menjealankan kegiatan operasionalnya berdasar prinsip syariah 

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

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 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 Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”. 

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan 

tidak mengandalkan sistem bunga.Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 



3 
 

 
 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi Saw.Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014:2). 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 

memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha 

(investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun 

mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah, sistem zakat, 

bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti 

perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 

bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang 

sebagai alat tukar. Nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan 

syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, yaitu 

shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah (Ascarya, 2015:30). 

Penilaian kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 

Januari 2007, dari hasil penjelasan Deputi Gubernur Bank Indonesia, penerapan 

ini dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke depan 

yang kian beragam dan kompleks sehingga eksposur risiko yang dihadapi juga 



4 
 

 
 

meningkat. Meningkatnya eksposur risiko tersebut akan mengubah profil risiko 

bank syariah yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat kesehatan bank 

tersebut, dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah telah memasukkan risiko 

yang melekat pada aktivitas bank yang merupakan bagian dari proses penilaian 

manajemen risiko (Kasmir, 2014:303-304). 

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang penting dalam 

pertumbuhan perekonomian suatu negara, memerlukan adanya pengawasan 

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

mengukur tingkat kinerja keuangan suatu bank yaitu menggunakan profitabilitas, 

dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula 

kinerja bank tersebut. 

Bank dalam kegiatan operasional sehari-harinya, memiliki suatu tujuan 

yaitu memperoleh keuntungan (Profitabilitas) yang dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Return On Asset (ROA). Tinggi dan rendahnya ROA yang 

dimiliki oleh suatu bank tergantung pada strategi yang digunakan oleh manajemen 

bank yang terkait dengan risiko likuiditas, kualitas aset, sensitifitas, efisiensi, 

solvabilitas, dan kondisi ekonomi. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank adalah 

profitabilitas. Profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalan Return On 

Assets (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank untuk mendapatkan keuntungan (laba), karena 

semakin besar ROA maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai 

oleh bank, dan semakin baik posisi bankjika dilihat dari segi penggunaan asetnya. 
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Berdasarkan tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa beberapa Bank 

Umum Syariah mengalami permasalahan terhadap ROA, yaitu ROA yang 

semakin menurun serta pertumbuhannya yang tidak selalu meningkat di setiap 

tahunnya, sehingga rata-rata tren ROA pada Bank Umum Syariah cenderung 

mengalamitren negatif dan masih ada lima bank yang mengalami tren positif 

selama  tahun 2013 sampai tahun 2018 yaitu bank BNI syariah, bank BCA 

syariah, bank Muamalat Indonesia, bank Tabungan Pensiunan Nasional syariah, 

dan bank Maybank syariah Indonesia.Perolehan tren positif pada bank umum 

syariah sangat kecil diakibatkan karena masih banyak nasabah yang sepenuhnya 

belum percaya terhadap kinerja keuangan 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 0,19 persen, hal ini disebabkan karena beberapa Bank Umum Syariah 

yang masih  mengalami tren dibawah satu persen, bahkan hanya terdapat satu 

Bank Umum Syariah yang mempunyai perolehan tren diatas satu persen dari tiga 

belas bank yang diteliti yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebesar 2,49 

persen. Bank Umum Syariah selama periode Tahun 2013 sampai Tahun 2018rata-

rata mengalami trendibawah satu persen dan mengalami tren negatif, dan masih 

terdapat berbagai macam masalah yang mempengaruhi hasil tren tersebut, maka 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ROA pada Bank Umum Syariah 

tersebut perlu diteliti, maka hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk 

menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ROA pada Bank 

Umum Syariah. 
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Tabel 1.1 

PERKEMBANGAN TREN RETURN ON ASSET BANK UMUM SYARIAH 

PERIODEDESEMBER TAHUN 2013 SAMPAI 2018 

(Dalam Persentase) 

 
NO NAMA BANK 

2013 2014 Tren 2015 Tren 2016 Tren 2017 Tren 2018* Tren 
Rata 

Roa 

Rata 

Tren 

1 PT Bank ACEH Syariah 3.44 3.22 -0.22 2.83 -0.39 0.52 -2.31 2.75 2.23 2.4 -0.35 2.55 -0.21 

2 PT Bank BRI Syariah 1.15 0.08 -1.07 0.77 0.69 0.95 0.18 0.82 -0.13 0.92 0.1 0.75 -0.05 

3 PT Bank BNISyariah 1.37 1.27 -0.1 1.43 0.16 1.44 0.01 1.44 0 1.42 -0.02 1.39 0.01 

4 PT Bank BCA Syariah 1.01 0.76 -0.25 0.96 0.2 1.13 0.17 1.12 -0.01 1.13 0.01 1.00 0.02 

5 PT Bank Muamalat Indonesia 0.5 0.17 -0.33 0.2 0.03 0.22 0.02 0.11 -0.11 1.13 1.02 0.24 0.13 

6 PT Bank Mega Syariah 2.33 0.29 -2.04 0.3 0.01 2.63 2.33 1.54 -1.09 0.98 -0.56 1.42 -0.27 

7 PT Bank Syariah Mandiri 1.53 0.17 -1.36 0.6 0.39 0.59 0.03 0.56 -0.03 0.89 0.33 0.68 -0.13 

8 PT Bank Syariah Bukopin 0.69 0.27 -0.42 0.79 0.52 0.76 -0.03 0.27 -0.49 0.18 -0.09 0.56 -0.10 

9 PT Bank Victoria Syariah 0.5 -1.87 -2.37 -2.36 -0.49 -2.19 0.17 0.29 2.48 0.31 0.02 -1.13 -0.04 

10 
PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 
0.11 4.23 4.12 5.24 1.01 8.98 3.74 10.74 1.76 12.54 1.8 5.86 2.49 

11 PT Bank Jabar  Banten Syariah 0.91 0.72 -0.19 0.25 -0.47 -8.09 -8.34 -5.31 2.78 0.52 5.83 -2.30 -0.08 

12 
PT Bank Panin Dubai Syariah 
Tbk 

1.03 1.99 0.96 1.12 -0.87 0.37 -0.75 0.29 -0.08 0.26 -0.03 0.96 -0.15 

13 
PT Bank Maybank Syariah 

Indonesia 
2.87 3.61 0.74 -20.13 -23.74 -9.51 10.62 3.22 12.73 6.9 3.68 -3.99 0.81 

 Rata-rata 1.34 1.15 -0.19 -0.62 -1.77 -0.17 0.45 1.37 1.54 2.28 0.90 0.61 0.19 

Sumber: OJK Laporan Publikasi Bank, Data Diolah. *Tahunan Periode 2013 sampai 2018 



7 
 

 
 

Berdasarkan teori, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

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

likuiditas, kualitas aset, sensitifitas, efisiensi, solvabilitas serta kondisi ekonomi 

yang terdiri dari inflasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia 

memiliki satu 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 kebiijakan 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. 

Bank Indonesia dikenal sebagai lembaga penjaga kestabilan 

perekonomian suatu negara dan mengambil beberapa langkah kebijakan moneter 

seperti menaikkan ataupun menurunkan nilai suku bunga, dan jika suku bunga 

meningkat maka akan berdampak pada menaiknya suku bunga deposito yang 

mengakibatkan tingginya tingkat bunga kredit, jika suku bunga kredit meningkat, 

maka para investor domestik akan mengalami penurunan dan beralih untuk 

berinvestasi ke luar negeri, sehingga dapat mengakibatkan aliran arus dollar 

semakin meningkat, apabila aliran arus dollar menguat maka hal ini akan 

mengakibatkan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.  
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Meningkatnya inflasi merupakan signal negatif bagi para investor, 

karena bagi mereka inflasi yang meningkat dapat mengakibatkan menurunnya 

pembagian dividen, hal ini juga menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas 

suatu perusahaan. 

Likuiditas adalah penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki oleh 

bank untuk dapat memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai 

dan kecukupan manajemen risiko likuiditas (Veithzal Rivai dkk, 2013:482). 

Tingkat likuiditas pada Bank Umum Syariah dapat diukur dengan menggunakan 

Financing to Debt Ratio (FDR). 

FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya. FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, hal ini 

terjadi karena apabila FDR naik berarti telah terjadi kenaikan pembiayaan bank 

dengan persentase lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan dana 

pihak ketiga. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan lebih besar dari pada 

kenaikan biaya bank, sehingga laba bank naik dan ROA ikut naik. 

Kualitas Aset adalah penilaian terhadap kondisi aset bank dan 

kecukupan manajemen risiko kredit (Veithzal Rivai dkk, 2013:473).Tingkat 

kualitas aset pada Bank Umum Syariah dapat diukur dengan menggunakan Non 

Performing Financing (NPF) dan Aktiva Produktif Bermasalah (APB). 

NPF digunakan untuk mengetahui besarnya pembiayaan bermasalah di 

dalam bank.NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, hal ini terjadi karena 

apabila NPF meningkat berarti telah terjadi peningkatan pada total pembiayaan 

bermasalah dengan persentase lebih besar dari pada persentase peningkatan total 
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pembiayaan yang dimiliki suatu bank.Akibatnya terjadi peningkatan biaya yang 

dicadangkan lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan, sehingga 

laba bank turun dan ROA juga ikut turun. 

APB adalah aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet.APB memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, hal ini terjadi karena 

apabila APB meningkat artinya terjadi peningkatan pada aktiva produktif 

bermasalah (KL, D, M) bank dengan persentase lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan total aktiva produktif. Akibatnya terjadi peningkatan biaya 

pencadangan yang lebih besar dibanding peningkatan pendapatan, sehingga laba 

bank turun dan ROA juga ikut turun. 

Sensitivitas adalah penilaian terhadap kemampuan modal bank dalam 

mencover atau menutupi potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan risiko 

pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar (Veithzal Rivai dkk, 2013:485) yang 

dapat diukur dengan menggunakan Posisi Devisa Netto (PDN).PDN memiliki 

pengarug positif atau negatif terhadap ROA, hal ini dapat terjadi apabila PDN 

meningkat artinya telah terjadi peningkatan pendapatan valas dengan persentase 

lebih besar dari pada persentase peningkatan biaya valas. Jika dihubungkan 

dengan nilai tukar valas yang cenderung mengalami peningkatan, maka 

peningkatan pendapatan valas akan lebih besar persentasenya dibandingkan 

dengan persentase peningkatan biaya valas, itu artinya laba akan meningkat dan 

ROA ikut meningkat, tetapi jika nilai tukar valas cenderung mengalami penurunan 

maka persentase pendapatan valas akan turun lebih besar dibandingkan dengan 

persentase penurunan biaya valas, artinya laba akan menurun dan ROA ikut 
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menurun. Oleh karena itu, PDN bisa berpengaruh  negatif atau positif terhadap 

ROA tergantung kondisi nilai tukar valas yang cenderung meningkat atau 

cenderung menurun. 

Efisiensi adalah kemampuan untuk menilai kinerja manajemen bank 

yang bersangkutan dalam menggunakan faktor produksinya dengan baik dan 

benar (Kasmir, 2014:297-306).Tingkat efisiensi pada Bank Umum Syariah dapat 

diukur menggunakan Rasio Efisiensi Operasional (REO) dan Net Operating 

Margin (NOM). 

REO digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya.REO memiliki pengaruh negatif terhadap 

ROA, hal ini terjadi karena apabila REO meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan biaya operasional dengan presentase lebih besar dari pada persentase 

peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya kenaikan biaya yang dikeluarkan 

bank akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima bank, 

artinya laba akan menurun dan ROA juga ikut menurun.  

NOM digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank 

dalam hal pengelolaan aktiva produktif yang dapat menghasilkan pendapatan 

operasional.NOM memiliki pengaruh positif terhadap ROA, hal ini terjadi karena 

apabila NOM meningkat, maka telah terjadi peningkatan pendapatan operasional 

dengan persentase lebih besar dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif. 

Akibatnyabiaya yang dikeluarkan bank akan lebih kecil dibandingkan pendapatan 

yang diterima oleh bank, artinya  laba akan meningkat dan ROA juga ikut 

meningkat. 
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Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber 

dana untuk membiayai kegiatannya, atau sebagai alat ukur untuk melihat 

kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut 

(Kasmir, 2014:322). Rasio inidapat diukur menggunakan Fixed Asset Capital 

Rasio (FACR). 

FACR digunakan untuk mengetahui kemampuan permodalanbank 

dalam memenuhi semua kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

FACR memiliki pengaruh negatif terhadapROA, hal ini terjadi karena apabila 

FACR meningkat berarti telah terjadi peningkatan aktiva tetap dan inventaris 

dengan persentase yang lebih besar dari pada persentase peningkatan total modal, 

sehingga pendapatan bank akan menurun lebih besar dibandingkan biaya yang 

dikeluarkan oleh bank. Sehingga laba akanmenurun dan ROA juga ikut menurun. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

mengetahui faktor-faktor apa aja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan  

terhadap profitabilitas pada suatu bank dengan menggunakan variabel tergantung 

yaituReturn On Asset (ROA). Maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh 

Likuiditas, Kualitas aset, Sensitifitas, Efisiensi, Solvabilitas dan Kondisi 

Ekonomi Terhadap Profotabilitas Bank Umum Syariah.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah FDR, NPF, APB, PDN,REO, NOM, FACR, dan Inflasi secara 

simultan mempunyaipengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 
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Umum Syariah? 

2. Apakah FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

3. Apakah NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

4. Apakah APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

5. Apakah PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah? 

6. Apakah REO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

7. Apakah NOM secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

8. Apakah FACR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah? 

9. Apakah Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah? 

10. Manakah diantara variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, NOM, FACR, dan 

Inflasi yang memiliki pengaruh paling besar terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh FDR, NPF, APB, PDN, REO, 
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NOM, FACR, dan Inflasi secara simultan terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah. 

2. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif FDR secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

3. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif NPF secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

4. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif APB secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

5. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh PDN secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah. 

6. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif REO secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

7. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif NOM secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

8. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif FACR secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 

9. Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh Inflasi secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah.  

10. Untuk mengetahui diantara variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, NOM, 

FACR, dan Inflasi manakah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi Perbankan 

Diharapkan bagi perbankan agar dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

referensi dalam usaha meningkatkan profitabiitas khususnya bagi Bank Umum 

Syariah. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai kinerja perbankan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan 

diperpustakaan dan sebagai pembanding mahasiswa lain yang akan melakukan 

penelitian diwaktu mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih jelas mengenai isi dari proposal ini, yang dilakukan secara komprehensif dan 

sistematik meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskanmengenai rancangan penelitian,batasan 
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penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

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

metode pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB VI : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, saran dan keterbatasan 

penelitian. 


