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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga  keuangan yang penting dalam menjalankan 

kegiatan  perekonomian dan perdagangan pada suatu negara. Fungsi bank 

yaitu sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank untuk 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, dengan mendasarkan 

kegiatan usahanya terhadap kepercayaan masyarakat. Bank juga mempunyai 

fungsi lainnya, bagi pembangunan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. 

Macam-macam Bank beserta fungsinya yang sedang operasi di Indonesia, 

yaitu: Bank umum, Bank Sentral, dan Bank pengkreditan Rakyat. 

Pertumbuhan maupun perkembangan sistem ekonomi keuangan berlandasan 

syariah Islam di Indonesia cukup maju, karena mayoritas penduduk di 

Indonesia muslim.  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut  UU RI nomor 10 pada tahun 

1998 adalah bank yang di dalam pelaksanaan kegiatan usaha secara 

konvesional yang mendasarkan prinsip syariah dalam kegiatan tidak 

memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Selama periode 1999-2003 

bulan maret kegiatan operasional BPR secara nasional mengalami 

perkembangan yang cukup stabil. Dari data Bank Indonesia pada periode 

tersebut, total dari asset bertumbuh mulai RP. 3.462 miliar menjadi RP. 9.723 

miliar, itupun bisa naik rata – rata 35% per tahunnya, penyaluran kredit dari 
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Rp. 2.452 miliar menjadi Rp. 7.088 miliar itu naik rata-rata 35,7%. Dari dana 

pihak ketiga Rp. 2.038 miliar menjadi Rp. 6.629 miliar (naik rata-rata 39,3 

%). pada selama periode tersebut, profitabilitas tahun berjalan terus 

bertambah. Jumlah saluran kredit melebihi jumlah dana pihak ketiga, dapat di 

artikan fungsi intermediasi keuangannya bisa dapat berjala dengan baik. 

(Puspopranoto,2002). 

Industri BPR secara makro dinilai oleh bank Indonesia memiliki kondisi 

yang cukup baik, sehingga hampir seluruhnya BPR menunjukkan kinerja 

dengan baik dan sebagian kecil di Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Pada 

jumlah dari 2400 unit BPR, sejak tahun 1996 sampai sekarang ini hanya 178 

unit saja yang di masukkan BBKU oleh Bank Indonesia. Untuk mengingat 

kondisi usaha yang di nilai bagus, Bank Indonesia melalui berbagai langkah 

yakni merger, konsolidasi, akuisisi dan regulasi serta paket pengawasan yang 

lebih intensif menjadikan BPR supaya menjadi berbasis untuk lembaga 

keuangan mikro di Indonesia. Dari tahun ke tahun, biaya permodalan di setor 

BPR secara nasional mengalami peningkatan teus yang bertambah. Ketika 

mulai tahun 2001, Data BI pada buku BPR, modal di setor Rp. 936 miliar, dan 

saat tahun 2002 jumlahnya terus bertambah hingga sampai 25%.  

Bank syariah telah membuktikan untuk lembaga keuangan yang bisa 

bertahan di tengah-tengah krisis perekonomian yang sangat parah. Menjadi 

lembaga yang penting di dalam perekonomian yaitu perlu adanya pengawasan 

kinerja yang baik untuk regulator perbankan. Dari salah satu indikator, menilai 

kinerja keuangan suatu bank yaitu dengan melihat tingkat profitabilitasnya. 
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Dalam hal ini terkait sejauh mana bank itu menjalankan usahanya dengan cara 

efisien. 

Bank Indonesia mempunyai peraturan tentang kelembagaan Bank umum 

syariah No.6/24/PBI/2004 telah mengalami penyempurnaan diantaranya 

karena sudah di sahkan oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

pada tanggal 16 juli 2008, harmonisasi dengan menggunakan ketentuan 

lainnya untuk mendukung perkembangan bank umum syariah yang sehat serta 

tangguh. Lebih lanjutnya bank umum syariah di sempurnakan dengan 

peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 (www.ojk.go.id). Bank 

Indonesia menjadi lembaga untuk menjaga stabilitas perekonomian Negara, 

dalam mengambil langkah moneter antara lain menurunkan serta menaikkan 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Ketika suku bunga sertifikat 

Bank Indonesia sedang mengalami peningkatan, akan berdampak pada bunga 

deposito dan pada akhirnya bisa mengakibatkan tingkat bunga kredit yang 

tinggi.  

Pada beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia 

menunjukkan kemajuan yang begitu pesat. Hal tersebut dilihat dari majunya 

pertumbuhan dan perkembangan pada bank syariah itu sendiri. berdasarkan 

data yang dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan pada bulan desember 

2015, di Indonesia telah berdiri 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah 

dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah. jumlah tersebut jauh berbeda dengan 

jumlah perbankan syariah yang terdiri pada tahun 1999. Dan padatahun 1999, 

di Indonesia baru terdapat dua bank umum syariah, serta satu unit usaha 

syariah dan 78 bank pembiayaan rakyat syariah. Dari data tersebut dapat 

http://www.ojk.go.id/
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dikatakan bahwa industri perbankan syariah di indonesia memiliki  potensi 

yang sangat besar untuk bisa berkembang.  

Seiring dengan bertambahnya jumlah bank, baik persaingan antara bank 

syariah maupun dengan bank konvesional yang ketat dalam persaingan. 

Situasi ini membuat beberapa industri lembaga keuangan khususnya dalam 

perbankan dituntut untuk dapat memiliki kinerja yang bagus, supaya bisa 

dapat bersaing dalam merebutkan pangsa pasar perbankan nasional di 

Indonesia. Kemudian selain itu bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan juga 

harus memperketat  pengaturan dan pengawasan perbankan nasional. Hal ini 

bertujuan untuk supaya tidak mengurangi peristiwa-peristiwa di awal krisis 

ekonomi pada tahun 1997. Pada tahun tersebut asia tenggara mengalami krisis 

moneter yang merubah perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Ini 

berimbas pada perusahaan–perusahaan yang ada di dalam negeri terutama 

pada sector perbankan dan mengakibatkan banyak bank likuidasi karena 

kinerjanya tidak sehat, dan pada akhirnya merugikan masyarakat. Lembaga 

perbankan yaitu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu 

Negara karena dapat berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik 

modal dengan pengguna dana. 

Kinerja perusahaan perbankan dalam menjalankan usahanya dapat dilihat 

dari laba yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah perbankan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efesiensi 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut. 
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Aspek untuk menilai kinerja suatu bank adalah kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan dapat diukur menggunakan profitabilitas, yaitu kondisi yang 

menggambarkan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu 

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dengan 

profitabilitas yang tinggi maka didalam bank tersebut  memiliki banyak 

kesempatan untuk melanjutkan usahanya. Sebaliknya jika di dalam bank 

tersebut memiliki profitabilitas yang rendah maka bank akan kesulitan 

memperoleh laba secara efektif dan efisien dan terancam usahanya tak akan 

berlanjut. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset 

(ROA). Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik 

sebab tingkat kembalian (return) semakin besar (Ananda, 2017).  

Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank lebih mementingkan 

penilaian besarnya ROA termasuk Bank Indonesia, dikarenakan Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan 

nilai dari profitabilitas suatu bank melalui aset yang sebagian besar dananya 

dari simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2005). Peraturan Bank Indonesia, 

menentukan return on assets minimal 1,5% sudah dinyatakan “sehat”.  

Dari hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya research gap dari 

ketiga variabel independen yang mempengaruhi ROA perusahaan. Variabel 

pertama yang mempengaruhi ROA tersebut adalah Likuiditas, variabel ini 

merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam 

membayar penarikan para deposen yang secara langsung dananya sudah di 

salurkan oleh bank kepada masyarakat dengan cara kredit, likuiditas akan 

menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga 
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yang di himpun oleh bank yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dhian (2011), menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap 

ROA. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Lyla (2011), 

menyatakan Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Variabel kedua yang mempengaruhi ROA adalah Efisiensi Operasional 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Dan semakin besar tingkat Efisiensi 

Operasional pada suatu perusahaan atau bank, maka tingkat ROA pada bank 

itupun menjadi kecil. Pada penelitian sukarno dan saichu (2006), menyatakan 

bahwa Efisiensi Operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan Nusantara (2009) menyatakan bahwa Efisiensi Operasional secara 

persial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

Kemudian variabel ketiga yang mempengaruhi ROA adalah Kualitas 

Kredit, variabel ini merupakan pembiayaan yang bermasalah dan 

kemungkinan sulit untuk di tagih. Dan apabila Kualitas Kredit menunjukkan 

nilai yang begitu rendah, maka di harapkan pendapatan – pendapatan itu akan 

meningkat, namun tetapi sebaliknya jika nilai Kualitas Kredit meningkat maka 

pendapatan tersebut akan menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh fahmi 

(2013) menyatakan bahwa Kualitas Kredit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Namun tetapi lain halnya yang dilakukan penelitian oleh 

zulifiah dan susilo wibowo (2014) menyatakan bahwa Kualitas Kredit 

berpengaruh positif dan signifikan.  

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik dengan untuk melihat 

tingkat kinerja pada bank syari’ah dengan melalui profitabilitas. Dalam 
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mengukur tingkat sebuah profitabilitas tersebut, penulis ingin meneliti dari 

segi internal dan juga ekternal. Peneliti juga ingin menganalisis kinerja bank 

syari’ah dari segi internal dengan menggunakan rasio Likuiditas, dan Efisiensi 

Operasional, serta Kualitas Kredit. Dengan pertimbangan tersebut di atas 

penelitian ini mengambil sebuah judul “ANALISIS PENGARUH 

LIKUIDITAS, EFISIENSI OPERASIONAL, DAN KUALITAS KREDIT 

TERHADAP PROFITABILITAS BPR SYARI’AH “.  

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup: 

1. Penelitian ini bersifat kuantitatif  

2. Variabel independen yang diteliti adalah Likuiditas, Efisiensi 

Operasional, dan Kualitas kredit. Dan variabel dependen yang di teliti 

adalah Profitabilitas BPR Syari’ah  

3. Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu 

perusahaan perbankan yang sudah go public yang terdaftar di OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) dalam periode 3 tahun dari periode 2014 -

2016.  

1.3 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap ROA pada Bank Syariah ? 

2. Bagaiman pengaruh Efisiensi Operasional terhadap ROA pada Bank 

Syariah ? 

3. Bagaimana pengaruh Kualitas Kredit  terhadap ROA pada Bank Syariah ? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap ROA pada Bank Syariah 

b. Untuk mengetahui pengaruh Efisiensi Operasional terhadap ROA pada 

Bank Syariah 

c. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Kredit terhadap ROA pada Bank 

Syariah 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan perbankan yang dilihat dari profitabilitas perusahaan perbankan 

dengan risiko yang harus dihadapi oleh bank tersebut dan penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

1) Kepada Perbankan, akan menjadi sebuah pertimbangan dalam 

pengambilan suatu   keputusan yang akan di ambil 

2) Kepada Nasabah, investor, untuk dapat memberikan informasi saat 

memilih produk Bank Stariah  

3) Dapat menjadikan Sumber daya manusia berkompeten di dalam bidang 

perbankan syariah  

4) Supaya bisa melakukan transaksi muamalah  

 


