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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri perbankan sangat penting peranannya dalam perekonomian suatu 

negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam industri perbankan sendiri, bank 

memiliki peranan penting. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang perbankan, menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank merupakan jenis perusahaan jasa yang spesifik sehingga struktur modal 

bank berbeda dengan struktur modal perusahaan pada umumnya, dimana struktur 

modal bank sebagian besar asetnya didapat dari pihak ketiga, sedangkan modal 

sendiri dari bank hanya sebagian kecilnya. Penggunaan modal bank dimaksudkan 

untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank, seperti 

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, mencegah terjadinya kejatuhan 

bank, dan sebagai indikator kekayaan bank. (Siamat, 2005) 

Dalam praktiknya, kegiatan di industri perbankan dibagi menjadi dua basis, 

yaitu berbasis bank umum dan bank perkreditan rakyat. Lebih lanjut, bank umum 

dibagi dua lagi menjadi bank umum konvensional dan bank umum syariah. 
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Perkembangan industri perbankan berbasis konvensional lebih cepat dan lama jika 

dibandingkan dengan perbankan berbasis syariah di Indonesia karena Indonesia 

baru memulai perbankan berbasis syariah pada tahun 1991 ditandai dengan 

berdirinya bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 

1991 dan  mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. 

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 yang menjadi ajang pembuktian 

bahwa bank syariah tidak terlalu terkena dampak krisis moneter ditambah adanya 

perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998, maka 

perkembangan bank syariah semakin terbuka. 

Perkembangan bank syariah selanjutnya diperkuat dengan adanya regulasi 

menyangkut perbankan berbasis syariah yang dikukuhkan dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008, yang diantaranya menbahas ketentuan umum membedakan 

secara jelas antara bank kovensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah 

beserta jenis-jenisnya.  

Pada kegiatan operasionalnya, kinerja keuangan baik pada bank konvensional 

maupun bank syariah adalah hal yang sangat diperhatikan mengingat kinerja 

keuangan bank mencerminkan keadaan bank itu sendiri baik dari sisi 

perkembangannya maupun kesehatannya. Kinerja keuangan bank dapat diukur 

dengan analisis CAMEL yang terdiri atas Capital, Assets, Management, Earnings, 

dan Liquidity.  

Komponen aset dalam analisis CAMEL menggambarkan kualitas aset dalam 

bank yang bersangkutan. Salah satu rasio yang mewakili aset adalah NPL atau Non 
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Performing Loan yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Pada bank syariah, 

rasio NPL digantikan dengan NPF (Non Performing Financing). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank adalah salah satu komponen likuditas 

yang menjadi sumber dana terbesar yang dimiliki oleh Bank untuk melaksanakan 

kegiatan operasi. Dana tersebut dapat berupa giro, tabungan dan deposito yang 

didapatkan dari nasabah. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terjadi saat 

ini dipengaruhi faktor semakin meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi 

menengah yang secara tidak langsung berakibat pada meningkatnya tingkat 

konsumsi masyarakat. Peningkatan ini berupa penambahan jumlah nasabah 

sehingga jumlah DPK pada bank bertambah pula. 

Tingkat likuditas pada bank sendiri menggambarkan kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Untuk menggambarkan kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya, rasio yang dapat 

digunakan adalah Financial to Deposit Ratio atau FDR. Penyebutan Financial to 

Deposit Ratio atau FDR hanya digunakan pada bank syariah, pada bank 

konvensional rasio ini disebut Loan to Funding Ratio atau LFR. 

Financial to Deposit Ratio atau FDR membandingkan antara jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank (DPK), dengan kata lain 

FDR menunjukkan sejauh mana kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan dana dalam bentuk kredit dan kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya untuk mengembalikan kembali dana tersebut. 
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Agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka perlu 

diperhatikan upaya untuk mencapai daya saing yang tinggi, salah satu hal utama 

yang perlu diperhatikan bank adalah meningkatkan kemampuan bank-bank tersebut 

untuk menjadi bank yang sehat, antara lain dengan menjaga tingkat profitabilitas.  

Salah satu cara untuk mengukur tingkat profitabilitas ini dengan menggunakan 

rasio Return On Assets atau ROA dimana pada rasio ini laba bersih diperbandingkan 

dengan total aktiva produktif yang dimiliki. ROA penting bagi bank karena ROA 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Perkembangan NPF, DPK, FDR dan ROA perbankan syariah di Indonesia 

selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

`Tabel 1.1. 

Perkembangan NPF, DPK, FDR dan ROA Perbankan Syariah di 

Indonesia 

Periode 2010-2014 

Tahun 

Non 

Performing 

Financing 

(NPF) 

Dana Pihak 

Ketiga 

 (DPK) 

(dalam triliun 

Rupiah) 

Financial to Deposit 

Ratio 

(FDR) 

Return on 

Assets 

(ROA) 

2010 3,02% 76.036 89,67% 1,67% 

2011 2,52% 115.415 88,94% 1,79% 

2012 2,22% 147.512 100,00% 2,14% 
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2013 2,62% 183.534 100,32% 2,00% 

2014 4,33% 217.858 91,50% 0,80% 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2014) 

Tabel 1.1 menunjukan perkembangan NPF, DPK, FDR dan ROA bank-bank 

syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir, dimana kenaikan jumlah DPK 

cenderung diikuti dengan kenaikan presentase FDR dan kenaikan presentase NPF 

diikuti dengan penurunan presentase ROA. Berbeda dengan kedua perbandingan 

diatas, jika presentase FDR, jumlah DPK dan ROA dibandingkan, setiap tahunnya 

ketiga komponen tersebut cenderung fluktuatif, ada saat dimana FDR dan DPK 

meningkat diikuti dengan peningkatan ROA pula, ada pula saat dimana FDR dan 

DPK meningkat ROA nya cenderung menurun.  

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1997:56) dalam Tjiptowati (2013), yaitu 

semakin meningkat pangsa pasar DPK, semakin meningkat kredit yang diberikan. 

Meningkatnya FDR dapat diindikasikan dengan meningkatnya kapasitas kredit yang 

menyebabkan perolehan pendapatan bunga meningkat sehingga laba yang diperoleh 

bank juga meningkat. Meningkatnya FDR serta DPK juga bisa meningkatkan nilai 

NPF mengingat tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat kembali 

tanpa masalah atau tidak macet sama sekali sehingga profitabilitas bank pun dapat 

terkena imbas dari kenaikan DPK, FDR, dan NPF yang terjadi. Pada tabel 1.1 

menunjukan penurunan profitabilitas pada tahun 2013 sebesar 0,14 dari tahun 2012 

sebesar 2,14% menjadi 2,00% di tahun 2013 yang diikuti dengan kenaikan 

presentase NPF dari 2,22% menjadi 2,62%. Hal tersebut menunjukkan adanya 
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kesenjangan antara teori dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di perbankan 

Indonesia, khususnya perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Financial to 

Deposit Ratio Terhadap Return on Assets pada Sektor Bank Umum Syariah 

BUMN Di Indonesia Periode 2010-2014” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, 

Financial to Deposit Ratio dan Return On Assets bank umum syariah 

BUMN yang terdapat di Indonesia selama periode 2010-2014? 

2. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, 

dan Financial to Deposit Ratio secara simultan terhadap Return On Assets 

pada bank umum syariah BUMN yang terdapat di Indonesia pada periode 

2010-2014? 

3. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, 

dan Financial to Deposit Ratio secara parsial terhadap Return On Assets 

pada bank umum syariah BUMN yang terdapat di Indonesia pada periode 

2010-2014? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan Non Performing Financing, Dana Pihak 

Ketiga, Financial to Deposit Ratio dan Return On Assets bank umum syariah 

BUMN yang terdapat di Indonesia selama periode 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non Performing Financing, Dana 

Pihak Ketiga, Financial to Deposit Ratio secara simultan terhadap Return On 

Assets pada bank umum syariah BUMN yang terdapat di Indonesia pada periode 

2010-2014. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non Performing Financing, Dana 

Pihak Ketiga, Financial to Deposit Ratio secara parsial terhadap Return On 

Assets pada bank umum syariah BUMN yang terdapat di Indonesia pada periode 

2010-2014. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Penulis 

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis pada bidang ilmu keuangan, khususnya mengenai 

pengaruh NPF, DPK, dan FDR terhadap ROA pada bank syariah, khususnya 

bank syariah BUMN di Indonesia. 
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2. Pihak perbankan 

Bagi pihak perbankan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi atau masukan untuk penentuan kebijakan perusahaan atau 

pengambilan keputusan pada periode-periode selanjutnya. 

3. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

perbankan syariah di Indonesia dan dapat membantu pemilihan keputusan 

masyarakat dalam memilih bank mana yang paling sesuai dilihat dari kualitas 

aset, likuiditas maupun profitabilitasnya. 

4. Pihak-pihak lain 

Bagi pihak-pihak lain, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam 

penelitian serupa pada penelitian di masa yang akan datang. 

 

1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian terhadap bank syariah BUMN yang tedapat di 

Indonesia.  Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses situs 

www.bnisyariah.co.id, www.brisyariah.co.id dan www.syariahmandiri.co.id untuk 

memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual report) 

perusahaan guna memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan selama lima 

tahun yaitu periode 2010-2014 dan mengakses www.bi.go.id/id/statistik/perbankan 

guna memperoleh data mengenai perkembangan NPF, DPK, FDR dan ROA bank 

umum syariah di Indonesia. 

http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan

