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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Perbankan semakin mendominasi mengingat semakin berkembangnya 

zaman maka akan semakin beragam pula kebutuhan masyarakat, sehingga 

kebutuhan jasa keuangan semakin meningkat dan peranan dunia perbankan 

semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Kasmir, 2003). 

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air semakin terlihat, yaitu 

mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan 

ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya 

(Firmanzah, 2013). 

Berdasarkan  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perbankan) ada 2 (dua) bentuk bank, yaitu bank umum dan bank pengkreditan 

rakyat, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan ada bentuk alternatif  lain disamping bank konvensional yang sudah 

dikenal masyarakat, yaitu Bank yang berdasarkan pada prinsip syariah (untuk 

selanjutnya disebut bank syariah).  

Pada dasarnya sistem perbankan Syariah sebenarnya dapat dikemukakan 

dengan sederhana, Sistem Perbankan Syariah berbeda dengan bank konvensional 

yang pada intinya meminjam dan dengan membayar bunga, sedangkan bank 



syariah tidak ada bunga dan juga menggunakan sistem bagi hasil (Latifa dan 

Mervyn, 2001). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/23/PBI/2009, keberadaan 

BPR Syariah dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara 

cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, 

kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum 

terjangkau oleh layanan bank umum. Selain itu, menurut Sumitro (2004) tujuan 

didirikan BPR Syariah adalah: 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat 

Islam terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di 

daerah pedesaan, 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, 

sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, dan 3) Membina ukhuwah 38% dari 

aset BPR, selama 2001-2003, total aset BPR Syariah tumbuh sebesar 70%, 

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan BPR, yaitu 173%. Buruknya kinerja 

BPR Syariah disebabkan karena beberapa faktor antara lain: masalah tata kelola 

manajemen, sistem pengendalian internal yang tidak memadai, kurangnya 

penguasaan kompleksitas praktek perbankan syariah, dan penekanan pada sektor 

informal dengan mengabaikan segmen pasar yang menguntungkan (Seibel, 2008). 

Menurut Sjahdeini (2007), Sama seperti pada bank konvensional, 

penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan 

deposito, sedangkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu BPR 

Syariah menurut pasal 27 SK DIR 32/36/1999 tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi : 

a. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah 



b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah 

c. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah 

2. Melakukan penyaluran dana melalui: 

a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istishna, ijarah, salam 

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah 

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip rahn dan qardh 

3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh 

Dewan Pengawas Syariah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi BPR Syariah dalam meraih 

keuntungan bersih antara lain perubahan jumlah aktiva produktif, kualitas aktiva 

produktif dan efisiensi. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tolok ukur 

penilaian rasio permodalan dalam konteks tingkat kesehatan yang dimiliki oleh 

setiap bank. Besarnya CAR diukur melalui rasio antara modal sendiri terhadap 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Sejak periode krisis sampai dengan 

saat ini CAR menjadi acuan utama dalam menentukan kesehatan bank (SK Dir BI 

April 1999), Gubernur Bank Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu blueprint mengenai 

arah dan tatanan perbankan nasional ke depan. Salah satu program API adalah 

mempersyaratkan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi 

Rp100 miliar dengan CAR minimum 8% selambat-lambatnya pada tahun 2010 

(Prayudi,2011). Hubungan antara CAR dengan ROA suatu bank adalah positif, 

dimana jika CAR suatu bank meningkat maka ROA akan meningkat juga. 

Besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) sebuah bank syariah ditentukan oleh BI 



dengan kriteria penilaian peringkat dari peringkat 1 yang bernilai baik sampai 

peringkat 5 yang bernilai paling buruk. Dalam perbankan syariah ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi besarnya nilai CAR yaitu CR, BOPO, ROA, ROE, 

KAP, FDR, dan NPL. Pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka, nilai Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada setiap triwulannya cenderung melebihi rata-rata, 

akan tetapi salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu Return On Assets 

(ROA) bersifat fluktuatif. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin 

baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. ROA juga merupakan 

perkalian antara faktor net income margin dengan perputaran aktiva. Net Income 

Margin menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang 

diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa 

jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. 

Apabila salah satu dari faktor tersebut meningkat (atau keduanya), maka ROA 

juga akan meningkat (Perkasa,2007:17). Berikut ini disajikan data mengenai 

perkembangan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Assets (ROA) 

pada BPR Syariah Baiturrida Pusaka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dalam 

bentuk triwulan: 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

 Perkembangan Rentabilitas BPR Syariah Baiturridha Pusaka  

2011-2012 

Tahun Triwulan ROA Peringkat CAR 

2011 

I 1,33% 2 21,23% 

II 2,33% 1 17,90% 

III 3,66% 1 17,47% 

IV 4,35% 1 17,28% 

2012  

I 1,27% 2 16,97% 

II 2,50% 1 18,02% 

III 4,13% 1 18,57% 

IV 5,30% 1 17,27% 

 Sumber: Laporan tingkat kesehatan BPR Syariah Biaturridha,2011-2012 

Data diatas menunjukan fluktuasi yang dimiliki BPR Syariah Baiturridha 

Pusaka, akan tetapi penurunan yang sangat signifikan terlihat pada akhir tahun 

2011 sampai awal tahun 2012. Penurunan ini menyebabkan penurunan peringkat 

kualitas rentabilis yang ditetapkan BI dari peringkat 1 menjadi peringkat 2, yang 

berarti penurunan tingkat keuntungan yang asalnya sangat tinggi menjadi hanya 

tinggi. Rasio profitabilitas yang tercermin dalam Retrun On Asset (ROA) dan 

Retrun On Equity (ROE) menunjukan tingkat kemampuan bank untuk 

memperoleh laba dari aktivitas usahanya. Jika tingkat laba suatu bank semakin 

tinggi maka akan berdampak pada meningkatnya modal sendiri dengan asumsi 

sebagian besar laba yang diperoleh ditanamkan kembali ke dalam modal bank 



(dalam bentuk laba yang ditahan). Dengan meningkatnya modal sendiri maka 

kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan yaitu Capital Adequacy 

Ratio (CAR) semakin meningkat (Krisna,2008:24). 

 Dengan fenomena yang terjadi pada BPR Syariah Baiturrida Pusaka yakni 

adanya fluktuasi ROA terhadap CAR yang terjadi pada akhir tahun 2011 dan 

ROA yang menurun drastis pada awal tahun 2012, maka dapat dilihat tingkat 

kemampuan bank untuk memperoleh laba dari aktivitas usahanya. Jadi, mengapa 

dipilih ROA sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi CAR yakni, 

analisis ratio rentabilitas ini menggunakan ROA dikarenakan Bank Indonesia 

sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari 

dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2009:119).  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis ingin 

mengetahui pengaruh antara Return On Assets (ROA) dengan sifatnya yang 

cenderung fluktuatif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) yang sifatnya 

cenderung di atas rata-rata dan dikatakan baik bagi sebuah BPR Syariah. Oleh 

karena itu penulis mengangkat judul “Pengaruh Return On Assets (ROA) 

Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada BPR Syariah Baiturridha 

Pusaka Bandung”. 

 

 



1.2 Identifikasi masalah 
Berdasarkan Latar Belakang diatas mengidentifikasi masalah dan 

sekaligus membatasi permasalahan yang akan menjadikan pokok dalam skripsi 

ini, yaitu mengetahui bahwa : 

1. Seberapa besar perkembangan Return On Assets (ROA) pada BPR 

Syariah Baiturridha Pusaka ? 

2. Seberapa besar perkembangan Capial Adequacy Ratio (CAR) pada 

BPR Syariah Baiturridha Pusaka? 

3. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1    Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai Return On Assets (ROA) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

1.3.2     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Return On Assets 

(ROA) pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka 

2. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan Capital Adeuacy 

Ratio (CAR) pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada BPR Syariah 

Baiturridha Pusaka 



1.4 Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini akan diarahkan pada manfaat praktis dan manfaat 

teoritis, yaitu : 

1.4.1 Kegunaan praktis 

1.    Bagi penulis 

a. Sebagai bahan masukan atau perbandingan dan analisis dalam 

pemilihan mekanisme pemberian pembiayaan, sehingga dapat 

mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh 

kebijakan selanjutnya. 

b. Sebagai dasar teori untuk mengembangkan, memperluas, dan 

menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari. 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-

masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama 

yang menyangkut Return On Assets (ROA) terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada perusahaan ini sendiri. 

3. Bagi pihak Lainnya 

Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 



1.4.2 Kegunaan teoritis  

Agar dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu Akuntansi yang diterapkan 

pada perusahaan, khususnya mengenai Return On Assets (ROA) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Return On Equity 

dan Capital Adequancy Ratio pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka, yang 

beralamat Jalan Kebun Jukut No 25 Kav IV Bandung. Waktu yang diperlukan 

penulis dalam melakukan penelitian dimulai pada bulan September 2015 

sampai dengan selesai. 

 


