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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang penting untuk 

membangun sistem perekonomian dan pembiayaan yang digunakan sebagai perantara 

keuangan. Selain itu, Bank merupakan sarana yang menjadi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah, keadaan bank yang baik merupakan hal penting untuk perekonomian di 

Indonesia. Semakin berkembang kehidupan di masyarakat dan transaksi-transaksi 

perekonomian suatu negara, maka membutuhkan pula peningkatan peran dari sektor 

perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya seperti dalam bentuk 

simpanan berupa tabungan, giro, deposito, maupun memberikan kredit atau pinjaman 

kepada masyarakat. Peran perbankan akan terlihat dari besarnya kredit yang 

disalurkan dan bagaimana bank tersebut menangani kredit bermasalah yang akan 

terjadi.  

Fenomena yang terjadi di perbankan syariah terus memacu pendapatan diluar bagi 

hasil atas pembiyaan yang disalurkan. Sejumlah strategi pun dilancarkan mengingat 

masih besarnya peluang yang bisa diambil. Pasalnya, pendapatan komisi terbukti 

akan lebih stabil dan tidak rentan terhadap pasang surut kondisi pembiayaan yang 

disalurkan. Direktur Bisnis SME dan komersial PT Bank BNI Syariah Dhias 

Widhiyati mengatakan sampai dengan Agustus 2019 perseroan dapat menunjukkan 
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kinerja positif. Hal ini ditandai dengan pencapaian lab yang tumbuh 57,4% secara 

tahunan sebesar Rp.431 Miliar. Dhias mengemukakan pendorong kenaikan FBI ini 

antara lain diperoleh dari naiknya jumlah rekening tabungan baru dari 34.000 

rekening per bulan ditahun 2018 lalu, saat ini naik menjadi 44.000 per bulan. Unit 

Usaha Syariah PT Bank CIMB NIAGA Tbk. (CIMB Niaga Syariah) sudah mulai 

menaikkan bagi hasil deposito mengikuti kenaikkan suku bunga kebijakan Bank 

Indonesia Repo Rate sebesar 175bps sepanjang tahun berjalan. Selain itu, CIMB 

Niaga Syaiah juga sudah mengantisipasi pengetatan likuiditas dengan mengakses 

pendanaan non-konvensional. Pada pertengahan November 2018, perseroan telah 

meluncurkan penawaran umum Sukuk Mudharabah berkelanjutan Bank CIMB Niaga 

Tahap I tahun 2018 dengan target penghimpunan dana senilai 4 Triliun. Sukuk 

mudharabah tersebut diterbitkan dalam tiga seri. Pertama, seri A dengan nomor tenor 

370 hari yang menawarkan imbal hasil di kisaran 7,6% - 8,6%. Kedua, seri B dengan 

3 tahun yang menawarkan imbal hasil kisaran 8,6% - 9,6%. Ketiga, seri C dengan 

tenor 5 tahun yang memiliki imbal hasil di kisaran 8,75% - 9,75%. Disisi lain, Unit 

Syariah CIMB Niaga juga akan berupaya menjaga asio dana murah dari poduk giro 

dan tabungan atau current account saving account (CASA) agar tidak kurang dari 

40% terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun. Sampai dengan akhir 

kuartal III tahun 2018 dana simpanan wadiah CIMB Niaga Syariah tumbuh 32,13% 

secra tahunan menjadi Rp4,2 triliun dari Rp3,2 triliun. Adapaun simpanan non-profit 

sharing naik 29,93% secara tahunan menjadi Rp17,7 triliun. Pertumbuhan ini 

mendorong dana syariah naik 30,35% secra tahunan menjadi Rp21,9 triliun.  
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Sumber: https://finansial.bisnis.com/read/20181205/90/866753/cimb-niaga-syariah-

naikkan-bagi-hasil-deposito 

Berbagai pendapat dari pelaku bisnis menghendaki model baru dalam invstasi dan 

perbankan terutama dikalangan muslim. Konsep “Bagi Hasil” menjadi solusi atas 

ketidakpuasan masyarakat terhadap model ekonomi barat yang mengandalkan bunga 

dari transaksi jual beli, pinjaman, dan investasi. Pelaku bisnis menilai sistem bunga 

akan menyebakan munculnya krisis ekonomi baru. Selain itu bunga tergolong sebagai 

riba, karena proses transaksi mengambil dari tambahan beban biaya. Fitur menabung 

di bank syariah adalah tidak dikenalnya sistem bunga. Tabungan syariah 

menggunakan sistem bagi hasil.  Sistem ini cukup menarik sebab perhitungan bagi 

hasil dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. Semakin tinggi 

pendapatan bank, semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah. Hal ini 

berbeda dengan sistem bunga dalam bank. Bunga tabungan dalam bank ditentukan 

berdasarkan ketentuan dari bank. Tentu saja, ketika pendapatan dari bagi hasil 

menurun maka porsi yang diberikan ke penabung akan ikut menurun. Tetapi, 

triggernya berbeda dengan sistem bunga yang naik turunnya bunga ditentukan oleh 

kondisi pasar dan tidak berhubungan dengan pendapatan bank. 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah yaitu bagi hasil simpanan mudharbah 

yang diterima nasabah terhadap volume simpanan mudharabah. Tingkat bagi hasil 

yang diberikan oleh bank syariah tidak terlepas dari kinerja dari bank syariah. Dalam 

menilai kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat dari kesehatan bank yang 

https://finansial.bisnis.com/read/20181205/90/866753/cimb-niaga-syariah-naikkan-bagi-hasil-deposito
https://finansial.bisnis.com/read/20181205/90/866753/cimb-niaga-syariah-naikkan-bagi-hasil-deposito
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bersangkutan. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik denga cara-cara yang sesuai dngan peraturan 

perbankan yang berlaku, jadi kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk 

melaksanan kegiatan perbankannya, meliputi menghimpun dana dari masyarakat, dari 

lembaga lain, dan dari modal sendiri, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk 

menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada 

masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak-pihak lain dan pemenuhan 

peraturan yang berlaku. 

Tabel 1.1 

FLUKTUASI TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 

(Dalam jutaan rupiah) 

No. Tahun Salah satu Bank umum syariah 

(Bank Muamalat Indonesia) 

1. 2016 107,066 

2. 2017 88,289 

3. 2018 69,614 

4. 2019 56,829 

5. 2020 71,496 

Sumber: otoritas jasa keuangan (OJK), diolah  

Dilihat dari tabel 1.1 telah terjadi peningkatan deposito mudharabah pada bank 

Muamalat Indonesia dari tahun triwulanan 2016-2020 dengan rincian sebegai berikut: 

pada tahun 2016 Deposito Mudharabah sebesar 107,066 pada tahun 2017 mengalami 

penurunan dari angka 107,066 ke 88,289 pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 

angka 88,289 ke 69,614, pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dari angka 
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69,614 ke 56,829, Deposito Mudharabah pada tahun 2020 mengalami peningkatan 

sebesar 71,496. Dengan adanya bagi hasil deposito mudharabah ini nasabah dapat 

memantau peningkatan bagi hasil deposito mudharabah setiap tahunnya. 

Return on Assets merupakan salah satu bentuk rasio profitasbilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang 

ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Return on Assets berpengaruh positif terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Semakin besar Return on Assets suatu bank maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan hal ini dapat 

meningkatkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah, apabila keuntungan yang 

diperoleh bank besar maka laba yang diperoleh oleh bank akan meningkatkan aktiva 

produktif bank. Jika pendapatan bank syariah semakin besar, maka bagi hasil yang 

diterima oleh nasabah juga semakin tinggi (Isna dan Sunaryo, 2012:34). Pengukuran 

pendapatan bank dapat dilihat dari rasio Return on Assets. Return on Assets adalah 

rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Return on Assets terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut 

penelitian, Reandy & Yusuf  (2018) Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan menurut penelitian Wulandari & 

Falah (2017) menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) tidak bepengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 
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Financing to Deposite Ratio merupakan perbandingan antara total pembiayaan 

yang diberikan dengan total pembiayaan yang diberikan dengan total dana pihak 

ketiga yang dihimpun oleh bank. Financing to Deposite Ratio berpengaruh positif 

terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Semakin besar pembiayaan maka 

pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga 

akan mengalami kenaikan. Financing to Deposite Ratio menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah aset produktif dalam bentuk 

pembiayaan earning assets. Semakin banyak dana yang bisa disalurkan dalam 

pembiayaan maka semakin tinggi earning assets, artinya dana-dana yang dihimpun 

dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif, hal ini 

tercermin dari tingkat Financing to Deposite Ratio bank. Disamping itu, bila rasio 

FDR semakin tinggi dan melebihi ketentuan, maka bank akan berusaha meningkatkan 

perolehan dananya dengan memberikan bagi hasil yang menarik investor. Menurut 

penelitian, Laila; Purwati & Ulfah (2016) menunjukkan bahwa Financing to Deposite 

Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah, sedangkan menurut penelitian Rahmawaty & Yudina (2015) 

menunjukkan bahwa Financing to Deposite (FDR) tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sehingga bagi hasil yang diterima dari 

seluruh pembiayaan tidak hanya disalurkan ke investor deposito, tetapi juga ke 

nasabah tabungan, giro dan pemegang saham. 



7 

 

 

 

Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional merupakan kelompok rasio yang 

mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur 

membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran 

dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio Biaya 

Operasional atas Pendapatan Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Lukman D Wijaya, 2000, 

120). Biaya Operaional atas Pendapatan Operasional berpengaruh positif terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Mudharbah. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank 

tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya 

maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Biaya Operasional atas 

Pendapatan Operasional termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank 

didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan 

menggunakan rasio Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2002). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional 

yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah 

menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian, Wulandari & Falah (2017) 

menunjukkan bahwa Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional berpengaruh 

positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan menurut 

penelitian Rendy & Yusuf (2018) menunjukkan bahwa Biaya Operasional atas 

Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah. 
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Non Performing Financing merupakan kredit bermasalah. Masalah ini disebabkan 

adanya analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga 

kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan indikator 

untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank. Non Performing Financing 

berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Semakin tinggi 

resiko pembiayaan yang harus ditanggung, akibatnya pihak bank harus bisa 

menyediakan cadangan dana yang lebih besar untuk menutupi resiko tersebut. Hal ini 

bisa berdampak pada pengurangan modal jika hal ini tidak segera diselesaikan. Non 

Performing Financing merupakan rasio perbandingan antara total pembiayaan 

bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Sehingga 

semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyediakan jumlah kredit bermasalah semakin besar kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin besar. Menurut penelitian, Nuri & Fitri (2018) 

menunjukkan bahwa Non Performing Financing memiliki pengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan menurut penelitian Lydia & Mulazid 

(2017) menunjukkan bahwa Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

Dengan demikian menjadi cukup penting bagi Bank Syariah untuk tetap menjaga 

kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Karakteristik nasabah 

yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank 

syariah dalam menghimpun dana dari pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang 

sebelumnya maka, penelitian mengenai tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada 
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Bank Umum Syariah, sehingga penulis membuat judul “Pengaruh Return on Assets 

(ROA), Financing To Deposite Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang maka rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh Return On Assets terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah? 

2. Apakah ada pengaruh Financing to Deposite Ratio terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah?  

3. Apakah ada pengaruh Biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah? 

4.  Apakah ada pengaruh Non Performing Financing terhadap Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh Return on Assets terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah.  

2. Mengetahui pengaruh Financing to Deposite Ratio terhadap Tingkat Bagi 

Hasil Deposito Mudharabah. 
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3. Mengetahui pengaruh Biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. 

4. Mengetahui pengaruh Non Performing Financing terhadap Tingkat Bagi Hasil 

Deposito Mudharabah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan 

khususnya bagi peneliti, bagi perbankan, bagi akademisi dan bagi pemerintah, 

berikut uraiannya: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh Return On Assets, Financing 

To Deposit Ratio, Beban Operasional atas Pendapatan Operasional, dan Non 

Performing Financing. 

2. Bagi Perbankan 

Penelitian ini sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam 

memaksimalkan hasil kinerja perbankan sehingga aset bank dapat digunakan 

dengan sebaik mungkin. 
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3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini sebagai informasi tambahan pembelajaran variabel-variabel 

independen yaitu Return On Assets, Financing To Deposit Ratio, Biaya 

Operasional atas Pendapatan Operasional dan Non Performing Financing. 

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan 

dalam pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi khususnya dalam 

kebijakan perbankan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diberikan untuk mempermudah 

gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penelitian. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai cara atau prosedur untuk mengetahui di 

dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis. Terdiri dari  Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, 

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional Pengukuran Variabel, 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode 

Pengumpulan Data,Teknis Analisi Data. 

 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Bab ini menguraikan mengenai Gambaran Subyek Penelitian, Analisis 

Data, dan Pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menguraikan mengenai Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian 

dan Saran. 
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