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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan  perbankan  syariah di Indonesia telah muncul pada tahun 

1991. Seiring diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992, yang 

mengizinkan operasional bank dengan sistem bagi hasil di Indonesia. 

Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang mengatur tentang dual banking 

system yaitu peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional 

membuka pelayanan sistem syariah di Indonesia. Setelah diberlakukannya 

Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit 

tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah 

nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan 

mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. 

 Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat 

sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank 

syariah. Bahkan berdasarkan hasil survei dari Islamic Finance Country Index 

dari Global Islamic Finance Report, industri keuangan syariah di Indonesia 

telah menorehkan prestasi dengan menempati peringkat keempat industri 

keuangan syariah dunia yang dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot 

yang bervariasi, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, izin pengaturan 
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syariah, besarnya volume industri, edukasi dan budaya, serta kelengkapan 

infrastruktur (Infobank, 2011). 

Bank syariah di indonesia sekarang telah ada dalam fase perkembangan 

yang pesat. Hal ini ditunjukan oleh berbagai data yang dikeluarkan oleh bank 

indonesia mengenai perbankan syariah tahun 2012. Angka pertumbuhan bank 

syariah sampai dengan bulan oktober 2012 mampu tumbuh sebesar 37% 

sehingga total asetnya menjadi 174,09 triliun, pembiayaan telah mencapai RP 

135,58 triliun tumbuh 40,06% dan penghimpunan dana menjadi Rp 134,45 

triliun meningkat 2,06%. Juga fakta-fakta lain seperti jumlah bank umum 

syariah dan unit usaha syariah yang bertambah cukup banyak dalam jangka 

waktu beberapa tahun saja. (www.bi.go.id)   

Perkembangan perbankan syariah yang ada di indonesia ini tercermin dari 

perkembangan jumlah bank atau lembaga keuangan lainnya yang beroperasi 

berdasarkan sistem syariah dan pertumbuhan laba dari lembaga keuangan 

syariah itu tersendiri. Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat dilihat 

pada tabel 1.1 yang menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan 

industri perbankan syariah di Indonesia dari tahun 1992-2013. (www.bi.go.id)  
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Tabel 1.1  

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah 

Sumber : www.bi.go.id 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tampak bahwa perkembangan kelembagaan 

perbankan syariah semakin meningkat  sejak dikeluarkannya Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana pada tahun 1992, hanya ada satu 

Bank Umum Syariah  yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia dan sembilan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan 

kelembagaan bank syariah menunjukkan bahwa dilakukannya amandemen UU 

No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 direspon positif oleh pelaku 

industri perbankan dengan adanya penambahan Bank Umum Syariah, Unit 

Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.      

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga didorong oleh 

tingginya minat  masyarakat  untuk  menempatkan  dananya  di bank  syariah  

dan telah berkembang menjadi sebuah tren. Dalam Laporan Perkembangan 

Perbankan Syariah disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan 

produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat 

nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding 

bunga di bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah 

Indikator 1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BUS 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 6 11 11 11 11 

UUS - 3 3 6 8 15 19 20 26 27 25 23 24 24 24 

BPRS 9 79 81 83 84 88 92 105 114 131 138 150 155 155 155 
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menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan 

profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 2010). Kinerja bank merupakan 

hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, 

maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin 

banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui 

peningkatan profitabilitas. Di samping itu sebagaimana disebutkan oleh Arifin 

(dikutip dari Sudarsono, 2008) bahwa pada bank syariah, hubungan antara 

bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan 

hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) 

dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah 

tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham 

tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah 

penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus 

meningkatkan profitabilitasnya. 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan 

perusahaan. 

Profitabilitas menurut sofyan syafri harahap (2008) mengemukakan bahwa 

“rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah 
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cabang dan sebagainya”. Salah satu indikator profitabilitas yang digunakan 

dalam menunjukan tingkat keberhasilan suatu badan usaha dalam 

pengembalian (return) pada pemiliknya ialah melalui Return On Equity (ROE). 

Kasmir (2012) mengemukakan bahwa “Return On Equity adalah rasio 

yang menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya”.    

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank. Salah satunya disebabkan 

oleh tingkat keberhasilan operasional bank. Ketika produk perbankan terutama 

produk pembiayaan bermasalah maka kinerja bank dalam mendapatkan 

keuntungan (profitabilitas) akan terganggu bahkan jika hal tersebut terus 

terjadi maka tingkat kesehatan bank pun akan terancam. Jika tingkat kesehatan 

bank membaik maka dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan 

apabila tingkat kesehatan bank memburuk dapat mempengaruhi kapasitas 

pelayanan kepada masyarakat. Penurunan kapasitas ini dapat berupa 

melambatnya pertumbuhan dana yang dihimpun yang akhirnya menyebabkan 

bank berkurang dalam menyalurkan pembiayaan, hal ini dinamakan risiko 

pembiayaan atau Non Performing Financing (NPF). Non Performing 

Financing merupakan resiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan 

jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Harmanta dan Ekananda, 2005).  



6 
 

Pertumbuhan pembiayaan yang cukup tinggi dalam kondisi sektor rill yang 

belum kondunsif, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan 

bermasalah (non performing financing). Kondisi ini menyebabkan penurunan 

kualitas pembiayaan sebagaimana tercermin dari rasio non performing 

financing (NPF).  

Fenomena yang terjadi pada Bank syariah adalah dalam penyaluran kredit, 

dimana Bank Indonesia menilai penyaluran kredit yang di kucurkan bank 

syariah ke sektor properti dan otomotif telah melampaui batas yang ditetapkan 

Bank Indonesia. Bank Indonesia mencatat kucuran pembiayaan perbankan 

syariah per September 2012 telah mencapai Rp 134 triliun atau naik 40 persen 

dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari angka tersebut, sebesar Rp 17,42 

triliun terkucurkan untuk sektor properti dan otomotif. Otoritas pengawas bank, 

saat ini fokus untuk mengawasi pembiayaan perbankan syariah. Hal ini 

berkaitan dengan ancaman penggelembungan ekonomi (bubble) apabila kredit 

konsumsi semakin membengkak (www.merdeka.com). 

Data tersebut menunjukan kenaikan pembiayaan bermasalah atau non 

performing financing (NPF). Rasio tersebut merupakan angka yang 

menunjukan persen pembiayaan yang bermasalah yang dikucurkan ke 

masyarakat. Idealnya rasio NPF suatu bank tidak lebih dari 5%. Semakin 

kecil rasio semakin baik. (suhardjono, 2003). Untuk menekan pembiayaan 

macet (NPF) pada Bank Syariah yang akan dibahas berimbas dengan 

profitabilitas, maka perlu diketahui bagaimana keeratan hubungan NPF 

terhadap profitabilitas. Serta bagaimana Bank Syariah dapat mempertahankan 
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rasio kecukupan modal yang ditetapkan Bank Indonesia, karena rasio 

kecukupan modal pun berhubungan dengan profitabilitas. Rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal adalah CAR (capital 

adequacy ratio). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang berkaitan 

dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Untuk saat 

ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

(ATMR), atau ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini 

tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan (Riyadi, 2006).                                           

Tabel 1.2 

Indikator rasio keuangan perbankan syariah pada tahun 2009-2013 

Tahun NPF % CAR % PROFITABILITAS (ROE) % 

2009 4,01 10,77 26,09 

2010 3,02 16,25 17,58 

2011 2,52 16,63 15,73 

2012 2,22 14,13 24,06 

2013 2,96 14,19 17,24 
  Sumber : data diolah dari statistik perbankan syariah 2013 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio keuangan perbankan syariah 

berfluktuasi dari tahun 2009-2013. Dapat dilihat NPF tersebut mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun sampai tahun 2012 hingga mencapai 2,22%. 

NPF yang mengalami penurunan tahun 2012 dapat meningkatkan ROE yang 

saat itu mengalami kenaikan sebesar 24,06%. tetapi CAR mengalami 

penurunan sebesar 14,13%. NPF dan CAR pada tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebesar 2,96% dan 14,19% sehingga ROE pada saat itu mengalami 

penurunan sebesar 17,24%.    
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa naik turunnya NPF dan CAR  bisa 

berpengaruh positif atau negatif terhadap ROE. Peningkatan ROE tidak 

selamanya ditunjukkan dengan CAR yang meningkat serta NPF yang 

menurun  karena pada waktu tertentu ROE yang meningkat dapat ditunjukkan 

dengan CAR yang menurun  serta NPF yang meningkat atau bahkan pada 

waktu tertentu ROE dapat mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan 

CAR yang meningkat serta NPF yang menurun.  

Maka dari itu, Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

bermasalahnya suatu kredit adalah rasio non performing financing, sedangkan 

dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank 

biasanya digunakan rasio kecukupan modal (CAR) untuk memenuhi 

kewajiban modal minimum. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan 

tingkat presentase profitabilitas yang dapat dihasilkan bank biasanya 

menggunakan rasio Pengembalian Ekuitas (ROE). Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan profitabilitas (keuntungan) yang maksimal dari hasil 

operasinya dalam setiap periode.  

Untuk mempertahankan profitabilitas dari kegiatan pembiayaan yang 

dilakukan bank, dengan timbulnya pembiayaan bermasalah maka perlulah 

diketahui bagaimana cara menangani pembiayaan macet (NPF) dengan terus 

mempertahankan tingkat kecukupan modal (CAR) yang ditetapkan Bank 

Indonesia. Sehingga dapat menekan non performing financing dan 

memperbesar profitabilitas terhadap bank. Penelitian yang sebelumnya 

melatarbelakangi penelitian ini antara lain : penelitian yang dilakukan rafelia 
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dan ardianto (2013) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan 

terhadap ROE dan penelitian oleh passaribu dan sari (2011) menunjukkan 

bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian oleh defri (2012) yang 

menunjukkan bahwa bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ROA.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul  “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan 

Tingkat Kecukupan modal (CAR) terhadap Profitabilitas  Bank Syariah 

di Indonesia”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Kecukupan Modal 

(CAR) berpengaruh secara simultan terhadap Profitabilitas (ROE) Bank 

Syariah  

2. Apakah  Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara parsial 

terhadap profitabilitas pada Bank Syariah  

3. Apakah Tingkat Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh secara parsial 

terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Syariah. 
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1.3 Tujuan Penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan diatas yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing dan Tingkat 

Kecukupan Modal terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

profitabilitas pada Bank Syariah.  

2. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing terdapat pengaruh 

signifikan  secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.  

3. Untuk mengetahui apakah Tingkat kecukupan modal terdapat pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan untuk : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

pemahaman penulis khususnya mengenai perbankan syariah tentang Non 

Performing Financing dan Tingkat Kecukupan Modal. 

2. Bagi Dunia Perbankan  

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan  
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kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di Indonesia, 

khususnya Bank Syariah. 

3. Bagi penelitian Lain 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang 

berhubungan dengan tema penelitian lain. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Data penelitian ini berupa laporan keuangan pada beberapa bank syariah di 

Indonesia, yang dipublikasikan melalui website masing-masing bank syariah dan 

Bank Indonesia (www.bi.go.id).  Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 

2014 sampai dengan selesai. 

 


