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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keberadaan lembaga keuangan khususnya perbankan di Indonesia 

memiliki tempat yang strategis dalam upaya membatu penyaluran dan 

penyimpanan dana masyarakat. Berdasarkan UU Republik Indonesia No.10 tahun 

1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2007:23). 

Di Indonesia bank terdiri menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan 

bank syariah. Kedua jenis bank tersebut memiliki persamaan dan perbedaan 

tersendiri. Menurut sejarah, awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali 

dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Sedangkan 

lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim 

perbankan MUI adalah dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Disamping 

BMI, saat itu juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah 

Mandiri (BSM) (Kasmir, 2010:215). 

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukaan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa 
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perbankan yang semakin lengkap kepada kepada masyarakat Indonesia.Sistem 

perbankan syariah dan konvensional secara sinergis bersama-sama mendukung 

mobilisasi dana masyarakat secara secara luas untuk meningkatkan pembiayaan 

bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Fokus utama strategi pengembangan 

system perbankan syariah meliputi hal berikut yaitu: (a) penyempurnaan 

ketentuan, (b) pengembangan jaringan bank syariah, (c) pengembangan piranti 

moneter, dan (d) pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah (Muhammad 

Syafei, 2001:227). 

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang 

pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat 

dilihat pada tabel dan grafik di bawah: 

Tabel 1.1 

Dana Pihak Ketiga 

Keterangan Des 05 Des 06 Des 07 Des 08 Des 09 Juni 10 

Bank umum 1,127,937 1,287,102 1,510,834 1,753,292 1,950,712 2,096,036 

Bank syariah 15,581 19,347 28,011 36,852 52,271 58,078 

Market share 

bank syariah 

1.38% 1.50% 1.85% 2.10% 2.68% 2.77% 

Sumber: WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009 
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Tabel 1.2 

Pembiayaan 

Pembiayaan Des 05 Des 06 Des 07 Des 08 Des 09 Juni 10 

Bank Umum 695,648 792,297 1,002,012 1,307,688 1,437,930 1,586,492 

Bank Syariah 12,405 16,113 20,717 26,109 34,452 46,260 

Market share 

bank syariah 

1.78% 2.03% 2.07% 2.00% 2.40% 2.92% 

Sumber: WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009 

Tabel 1.3 

Total Assets 

Aset Des 05 Des 06 Des 07 Des 08 Des 09 Juni 10 

Bank umum 1,469,827 1,693,850 1,986,501 2,310,557 2,534,106 2,678,265 

Bank syariah 20,880 26,722 33,016 49,555 66,090 75,205 

Market share 

bank syariah 

1.42% 1.58% 1.66% 2.14% 2.61% 2.81% 

Sumber: WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009 

DPK, pembiayaan dan aset perbankan syariah tumbuh lebih pesat 

dibandingkan perbankan umum sehingga market share perbankan syariah 

terhadap perbankan umum senantiasa meningkat.Hal ini ditopang oleh outlet 

perbankan syariah yang tumbuh pesat (WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009). 
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Tabel 1.4 

Jumlah Kantor Cabang 

Jumlah Outlet Des 05 Des 06 Des 07 Des 08 Des 09 Jun 10 

Konvensional 8236 9,110 9,680 10,868 12,837 12,972 

Syariah 434 509 568 790 998 1,302 

Perbandingan 5.27% 5.59% 5.87% 7.27% 7.77% 10.04% 

Sumber: WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009 

Pertumbuhan bank syariah yang semakin pesat ini salah satu diantaranya 

dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan mengingat 

bahwa suku bunga konvesional berbau riba sehingga kehadiran bank dengan 

prinsip syariah cepat mendapatkan respon positif, selain itu produk yang 

ditawarkan pun mampun memberikan margin keuntungan yang dapat bersaing 

dengan suku bunga bank konvensional (WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009). 

Salah satu indikator bank dengan kinerja keuangan baik dapat dilihat dari 

rasio keuangan terutama profitabilitas.Dimana profitabilitas ini mengukur 

kemampuan bank untuk memperoleh laba. 
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Tabel 1.5 

Laba Bersih Setelah Pajak 

Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 

2008 436 M 

2009 769 M 

2010 1,028 T 

2011 1,442 T 

2012 2,466 T 

Sumber: WebsiteBank Syariah Mandiri, 2009 

Tingkat laba bersih setelah pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

membuktikan bahwa bank syariah tahan terhadap krisis karena walaupun pada 

tahun 2008 diguncang dengan krisis ekonomi global namun bank syariah tetap 

menunjukkan peningkatan laba. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Muhammad (2011) 

menyatakan bahwa ekonomi Indonesia khususnya perbankan dinilai akan lebih 

kuat menahan dampak krisis ekonomi global jika mau mengkonversi ke konsep 

syariah. Bahkan, perbankan syariah dinilai akan lebih kuat meski krisis global 

terus berlanjut. 

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menimbulkan 

permasalahan yang cukup rumit, keadaan ekonomi yang sebelumnya mengalami 

pertumbuhan yang pesat menjadi tidak stabil hal ini dikarenakan terjadinya inflasi. 

Tahun 1997 periode agustus inflasi sangat mempengaruhi semua aktivitas 

perekonomian seperti: terjadinya kesenjangan antara sektor moneter dengan 
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sektor riil yang semakin melebar, dari segi permintaan terjadi peningkatan untuk 

pembelian dollar di mana cadangan devisa yang digunakan untuk memasok 

permintaan tersebut sangat terbatas, adanya proyek-proyek yang sifatnya 

konsumtif dan  waktu jatuh tempo utang swasta yang membengkak. Kondisi 

semacam ini semakin memuncak hingga rupiah terperosok pada titik yang 

terendah.Kenaikan laju inflasi di Indonesia mengakibatkan melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Pada tahun 1997 laju inflasi sebesar 11,1%, 

diikuti pula tahun 1998 tingkat inflasi mencapai 77,36% (Handayani, 2002) . 

Inflasi yang meningkat akan menyebabkan nilai riil tabungan merosot karena 

masyarakat akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran 

akibat naiknya harga-harga barang, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas 

bank (Sukirno dalam Ayu, 2013). 

Dampak krisis ekonomi global tahun 2008 di Indonesia inflasi menyentuh 

titik tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu pada 12,14% pada triwulan ke 3 tahun 

2008. Kenaikan Inflasi secara tidak langsung akan berdampak pada BI Rate. Bank 

Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap akan mampu 

mengurangi inflasi di Indonesia, seperti pada oktober 2008 BI menaikkan BI rate 

secara bertahap dari 8 persen menjadi 9,5 persen. Dengan kebijakan moneter 

tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan inflasi (Purna, Hamidi dan Prima, 

2009). 

Bagi bank konvensional, BI Rate menjadi salah satu unsur pembentuk 

suku bunga kredit. Menurut Kepala Divisi Penelitian dan Manajemen Proyek 

Karim Business Consulting (KBC) Alfi Wijaya (inilah.com, 2009), jika BI Rate 
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naik, beberapa bank konvensional menaikkan suku bunga dengan sangat tinggi 

sedangkan bank syariah tidak bisa, sehingga pada kondisi BI rate naik, bank 

syariah menjadi tidak kompetitif.  

Penelitian mengenai analisis pengaruh inflasi, BI Rate terhadap 

profitabilitas bank telah di lakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam negeri 

maupun luar negeri. 

Revell (dalam Febriana dan Prima, 2009) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara profitabilitas bank dengan inflasi. Dampak dari inflasi tergantung 

apakah gaji dan biaya operasional lain yang lebih cepat tinggi dibanding dengan 

inflasi. Selain itu, sebagian besar penelitian Bourke, Molyneux & Thornton 

melihat adanya hubungan positif antara inflasi atau suku bunga jangka panjang 

dengan profitabilitas. 

Febriana dan Prima (2009) menganalisis pengaruh inflasi, BI Rate, dan 

nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas pada perbankan yang termasuk LQ-

45 yang terdaftar di BEI periode Februari-Juli 2008. Objek penelitian yaitu Bank 

Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon, 

Bank Mandiri, Bank Niaga, dan Bank Internasional Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank sedangkan 

BI Rate tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan peneliti adalah 

Return on Equity (ROE). ROE digunakan mengukur kemampuan modal disetor 

bank dalam menghasilkan laba.Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan 
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modal disetor bank dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin 

besar (Lampiran SE BI, 2007). 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROE? 

2. Apakah BI Rate berpengaruh signifikan terhadap ROE? 

3. Seberapa kuat hubungan inflasi dengan BI Rate? 

4. Apakah inflasi dan BI Rate secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap ROE?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

2. Untuk mengetahui apakah BI rate berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

3. Untuk mengetahui seberapa kuat inflasi berhubungan dengan BI rate. 

4. Untuk mengetahui apakah inflasi dan BI rate secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ROE. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini di harapkan dapat mempunyai daya manfaat yang luas antara 

lain: 

- Kegunaan Pengembangan Ilmu          

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi keuangan, 

khususnya akutansi syariah dengan mengkaji terhadap bagaimana profitabilitas 

dapat dipengaruhi oleh BI rate dan inflasi. 

- Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah 

khususnya kepada bank syariah guna mengetahui bagaimana cara 

mengidentifikasi masalah profitabilitas dengan mengkaji tentang inflasi dan BI 

Rate. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Periode tahun 2008-

2012.Penelitian ini dilakukan sejak Oktober 2013 sampai dengan selesai. 
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