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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rose dalam Bachrudin (2006) menyebutkan bahwa keberadaan sektor 

perbankan sebagai sub-sistem dalam perekonomian suatu negara memiliki 

peranan yang cukup penting. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern 

sehari-hari sebagian besar kegiatan ekonomi melibatkan jasa-jasa dari sektor 

perbankan. Pendapat  tersebut dapat dicontohkan dalam hal transaksi berskala 

besar seperti grosir, pembelian properti dan lain sebagainya, semuanya 

membutuhkan jasa lembaga keuangan bank.  

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama 

Islam dan banyak menggunakan jasa keuangan terutama lembaga keuangan 

bank sehingga potensi berkembangnya Bank Umum Syariah (BUS) adalah besar 

di Indonesia. Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

menjelaskan bahwa bank umum syariah, selanjutnya disebut BUS, adalah bank 

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah. 

Rivai, Lukviarman, Syafrizal, Lukman, Andrianus dan Masrizal (2010) 

dalam penelitiannya tentang faktor penentu keputusan konsumen dalam memilih 

jasa perbankan, menemukan bahwa pertimbangan utama masyarakat memilih 

perbankan syariah adalah faktor keyakinan bahwa bunga bank bertentangan 

dengan agama, lalu diikuti dengan keramahan petugas serta persepsi bahwa 

berurusan dengan bank syariah lebih cepat dan mudah. Penemuan tersebut 

membawa implikasi bahwasanya masyarakat membutuhkan alternatif jasa 
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keuangan yang tidak berdasarkan bunga sehingga di Indonesia sendiri, BUS 

merupakan bank syariah yang perlu lebih dikembangkan dan diperhatikan 

kinerjanya agar BUS dapat tetap memenuhi permintaan masyarakat akan 

alternatif jasa keuangan tersebut. 

Salah satu aspek dalam melihat kinerja perbankan adalah dengan melihat 

profitabilitasnya. Albertazzi dan Gambacorta dalam Akhtar, Ali dan Saqadat. 

(2011) berpendapat bahwa profitabilitas merupakan salah satu faktor yang biasa 

digunakan untuk menilai kesehatan dan kestabilan sektor perbankan. Selain itu, 

Brigham dan Houston (2010) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas 

mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan 

operasional dan  dapat dijadikan  hasil evaluasi akan kinerja pihak manajemen 

bank. Mervyin (2007) dalam bukunya Handbook of Islamic Banking menjelaskan 

bahwa salah satu pengukuran profitabilitas suatu bank dapat dilihat melalui ROA 

(Return On Asset). Masood dan Ashraf (2012) selanjutnya menjelaskan bahwa 

ROA merupakan persentase dari laba bersih setelah pajak dan zakat terhadap 

total aset. 

Mengingat pentingnya profitabilitas dalam menggambarkan kinerja BUS, 

menjadi penting kiranya untuk menganalisa variabel-variabel apa saja yang 

mempengaruhinya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa variabel yang 

mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah, Asset size, likuiditas dan 

operational efficiency. Variabel-variabel tersebut merupakan bagian dari resiko-

resiko yang biasa dihadapi manajemen internal bank dimana pihak bank dapat 

melakukan campur tangan secara langsung melalui kebijakan-kebijakan yang 

dibuat dan dengan keputusan-keputusan manajemen. Masood dan Ashraf (2012) 

menyebutnya sebagai bank-specific. 
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 Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya seperti penarikan dana nasabah yang menempatkan dananya 

ataupun kebutuhan-kebutuhan debitor akan pembiayaan yang diberikan pihak 

bank. Bank akan terus memantau keadaan likuiditasnya agar dapat memenuhi 

pembiayaan yang diminta debitor. Operational efficiency merupakan biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk menunjang semua kegiatan usaha  yang dilakukan bank 

umum syariah. Menjadi penting dalam memperhatikan variabel ini karena 

menggambarkan penggunaan keuangan yang berkaitan dengan proses atau 

aktivitas operasional sehari-hari bank. Dan asset size menggambarkan aktiva 

bank dari hasil pengelolaan dana yang terkumpul di bank. Asset size juga dapat 

menggambarkan kekayaan yang dimiliki bank. 

Selain bank-specific, kondisi makroekonomi yang sedang terjadi di suatu 

negara juga sangat menentukan kinerja BUS yang tergambar pada 

profitabilitasnya. Mankiew (2007) menjelaskan bahwa Makroekonomi merupakan 

studi tentang perekonomian secara menyeluruh. Inflasi merupakan salah satu 

variabel makro yang sering menjadi pusat perhatian para policy-maker dan juga 

manajemen bank yang menggeluti sektor moneter karena menurut Pohan 

(2008),  inflasi merupakan salah satu tolok ukur stabilitas moneter yang 

berpengaruh langsung terhadap perekonomian, termasuk diantaranya kegiatan 

di sektor perbankan. . 

Variabel makro lain yang juga sering diperhatikan manajemen bank adalah 

Gross Domestic Product (GDP) atau dapat pula disebut Produk Domestik Bruto 

(PDB) . Variabel ini menggambarkan seluruh produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan di dalam negeri. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang 

memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi memberikan kontribusi 

penting pada PDB. Pembiayaan yang dilakukan BUS akan mempengaruhi 
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bergeraknya sektor riil dan akan berdampak pada semakin meningkatnya PDB 

sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. 

Dari sisi perbankan syariah sendiri, bergeraknya sektor riil akan membawa 

dampak positif pada profitabilitas Bank Umum  Syariah yang juga ikut meningkat. 

Sudah banyak penelitian dilakukan terkait dengan kinerja bank umum 

syariah  dengan profitabilitasnya sebagai variabel pengukurannya. Sayangnya 

beberapa penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Bashir (2003) semisal, menemukan hubungan yang  signifikan dan 

positif antara GDP dengan profitabilitas. Tetapi hasil yang berbeda ditemukan 

oleh Kyok et al (2012) yang menemukan bahwa pengaruh GDP terhadap 

profitabilitas adalah  tidak signifikan secara statistik. Menjadi menarik untuk diteliti 

disini dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh GDP 

dengan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.  

Pada penelitian yang sama pula, Bashir (2003) menemukan pengaruh 

yang bersifat positif dan signifikan secara statistik variabel inflasi terhadap 

profitabilitas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kyok et al (2012) yang 

menemukan pengaruh yang tidak signifikan variabel inflasi terhadap profitabilitas 

sehingga menjadi menarik diteliti  untuk mengetahui pengaruh inflasi dengan 

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. 

Hal yang berbeda ditemui pada Likuiditas. pengaruh negatif variabel 

likuiditas terhadap profitabilitas ditemukan Masood dan Asraf (2012), tetapi  Kyok 

et al (2012)  menemukan pengaruh positif. Perbedaan tersebut tentu menjadi 

menarik untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah khusus di Indonesia apakah memberikan hasil yang 

sama dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. 
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Pada asset size, Akhtar, Ali dan Saqadat (2011) , Bukhair (2013), 

menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara aset terhadap profitabilitas, 

sementara itu Al Qudah dan Jaradat (2013), Masood dan Ashraf (2012) 

menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel asset size 

terhadap profitabilitas.  

Sedangkan pada operational efficiency. Bukhair (2013) di GCC, Akhtar, Ali 

dan Saqadat (2011) di Pakistan  menemukan pengaruh yang bersifat negatif  

variabel operational efficiency terhadap profitabilitas perbankan syariah. Menjadi 

menarik disini untuk mengetahui apakah hubungan yang sama juga terjadi pada 

operational efficiency Bank umum Syariah di Indonesia.   

Dari penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian 

“Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 

(Studi pada Tahun 2009-2013)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini : 

1. Bagaimanakah pengaruh asset size terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia ? 

3. Bagaimanakah pengaruh operational efficiency terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia  ? 

4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia ? 
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5. Bagaimanakah pengaruh GDP terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh  asset size terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh operational efficiency terhadap Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh GDP terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis: diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pribadi, lemabaga ataupun masyarakat luas dan menyumbang pada 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis: merupakan tambahan pengalaman meneliti bagi peneliti 

terkait bank syariah dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait 

seperti manajer bank umum syariah ataupun pemerintah selaku policy-

maker. 


