
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

 

Tujuan utama berdirinya sebuah badan usaha salah satunya adalah untuk 

memperoleh laba, baik badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan 

dan lainnya. Keuntungan atau laba yang diperoleh suatu badan usaha tidak hanya 

dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya saja, tetapi dapat 

dipergunakan untuk memperluas jangkauan ekspansi usaha dengan  membuka unit 

bisnis yang baru maupun menambah jumlah aset yang menunjang peningkatan 

kegiatan operasional. Jika suatu badan usaha mampu memperoleh keuntungan 

atau laba secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, maka kelangsungan 

hidup suatu badan usaha akan terjamin. Akhirnya, suatu badan usaha mampu 

bertahan dalam kondisi perekonomian suatu negara. 

 

Bank merupakan salah satu badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang 

jasa untuk memperoleh laba dan penggerak perkembangan sektor perekonomian 

suatu negara . Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi-fungsi 

bank umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis. Bank umum sangat 
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penting dalam hal menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan 

efektivitas kebijakan moneter. 

 

Perbankan syariah yang ada di Indonesia memiliki andil yang besar dalam 

membangun perekonomian nasional, tentunya menjalankan kegiatan 

operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (UU No.21 Tahun 2008). Berbeda dengan 

perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) (UU No.21 Tahun 2008). 

 

Kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator 

penting keberlanjutan entitas bisnis dan bertahan dalam periode waktu yang lama 

ditengah persaingan usaha. Tidak jarang di dalam suatu persaingan usaha, para 

pelakunya terutama perbankan syariah mengalami fluktuasi laba berkepanjangan 

yang diperoleh atau bahkan sampai mengalami kerugian terus-menerus yang dapat 

menyebabkan perbankan syariah harus dilikuidasi . Maka itu, perbankan syariah 

diharapkan mampu menjaga profitabilitas agar tetap mampu bersaing di dalam 

dunia perbankan.  
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Persaingan usaha antar perbankan syariah, terutama persaingan antar perbankan 

konvensional yang semakin ketat dapat secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian profitabilitas perbankan syariah. 

Selain itu, profitabilitas perbankan syariah juga dapat dipengaruhi oleh kondisi 

internal yaitu kegiatan operasional perbankan syariah itu sendiri, maupun kondisi 

eksternal seperti faktor kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian nasional 

keseluruhan. Pencapaian profitabilitas perbankan syariah sendiri, tidak dapat 

terlepas dari pengelolaan aset yang mereka miliki untuk dapat menciptakan 

keuntungan usaha.  

 

Pencapaian profitabilitas perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat 

likuiditas perbankan syariah sendiri. Tingkat likuiditas adalah kemampuan bank 

khususnya perbankan syariah dalam mendanai pemenuhan kewajibannya setiap 

saat. Menjaga tingkat likuiditas menjadi suatu hal yang sangat penting agar 

perbankan syariah mampu memperoleh laba yang optimal. Sebab, dalam 

mengelola tingkat likuiditas akan selalu terjadi konflik kepentingan antara 

menjaga likuiditas atau memperoleh laba yang besar. Tingkat likuiditas yang 

terlalu rendah akan menyebabkan sedikitnya jumlah dana yang dapat dikelola, 

sehingga akan kehilangan kesempatan untuk penyaluran dana kepada masyarakat. 

Tingkat likuiditas yang terlalu rendah juga akan menyebabkan dana yang terkelola 

berlebih, sehingga akan menimbulkan risiko penarikan dana sewaktu-waktu oleh 

deposan. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu mengelola tingkat likuiditasnya 

dengan efektif agar memperoleh laba yang optimal.  
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Zainul Arifin (2009), menyatakan bahwa likuiditas bank adalah kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas suatu bank syariah. Pengukuran dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Caranya adalah dengan membagi jumlah 

pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR), maka semakin tinggi dana 

yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran dana pembiayaan 

terhadap pihak ketiga yang besar akan menyebabkan peluang memperoleh 

profitabilitas semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas yaitu Return on Asset (ROA) 

(Suryani,2011). 

 

Bank Indonesia telah menetapkan nilai standar untuk  Financing to Deposit Ratio 

(FDR) adalah 80% sampai dengan 110%. Jika suatu bank syariah memiliki angka 

rasio berada dibawah angka 80%, berarti bank belum dapat  menyalurkan dananya 

kepada masyarakat secara efektif, karena fungsi  perbankan syariah yaitu sebagai 

manajer investasi dan investor untuk  mengelola dana dan menginvestasikannya 

agar mampu memperoleh hasil. Namun, jika nilai Financing to Deposit Ratio 

(FDR) bank syariah melebihi 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank 

tersebut melebihi dana yang dihimpun dari DPK (Dana Pihak Ketiga).  
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Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas,dalam 

arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, 

yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing 

sebagai sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional (Kasmir, 2008). Sumber 

dana yang digunakan oleh perbankan syariah umumnya sebagai salah satu sumber 

dana pembiayaan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Maka dari itu, Dana 

Pihak Ketiga (DPK) merupakan komponen sumber dana terpenting dalam 

perbankan yang dihimpun dari deposan atau masyarakat dalam membentuk 

komponen aset terbesar. Terutama DPK sebagai dana yang digunakan untuk 

penyaluran pembiayaan dalam rangka mencapai profitabilitas yang tinggi. 

 

Tabel 1.1  Dana Pihak Ketiga (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 5.252.382 6.756.261 8.980.035 11.488.209 

PT Bank Muamalat 18.532.374 29.126.650 39.422.307 45.022.858 

PT Bank Syariah Mandiri 28.680.965 42.133.653 46.687.969 55.767.955 

PT Bank BCA Syariah 556.676 864.135 1.261.824 1.703.049 

PT Bank BRI Syariah 5.096.597 9.906.412 11.948.889 13.794.869 

PT Bank Mega Syariah 4.040.980 4.933.556 7.108.754 7.736.248 

PT Bank Syariah Bukopin 1.621.913 2.291.738 2.850.784 3.272.263 

PT Bank Victoria Syariah 166.581 465.036 646.324 1.015.791 

Rata-Rata DPK 7.993.559 12.059.680 14.863.361 17.475.155 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

Tabel 1.1 merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan 

syariah di Indonesia Tahun 2010-2013.  Rata-rata total dana pihak ketiga yang 

terhimpun secara berturut-turut yaitu, Tahun 2010 sebesar 7.993.559, Tahun 2011 

sebesar 12.059.680, Tahun 2012 sebesar 14.863.361, dan Tahun 2013 sebesar 

17.475.155. Dana pihak ketiga tersebut mengalami peningkatan yang besar setiap 

http://www.bi.go.id/
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tahunnya. Besarnya dana pihak ketiga tersebut merupakan salah satu sumber dana 

yang akan digunakan oleh perbankan syariah sebagai modal kerja. Akhirnya, dana 

pihak ketiga tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan operasional yaitu 

penyaluran pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan tersebut. 

 

Jika dalam perbankan konvensional dikenal salah satu fungsi bank adalah sebagai 

perantara (intermediary), maka dalam perbankan syariah fungsi tersebut adalah 

manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial. Fungsi perbankan syariah 

sebagai investor salah satu diantaranya, mengharuskan perbankan syariah lebih 

professional, cermat, dan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada 

pihak yang membutuhkan, agar likuiditas dapat terjaga dan profitabilitas dapat 

tercapai. Untuk itu perbankan syariah perlu merancang dan menetapkan besarnya 

dana pembiayaan yang disalurkan agar efektif, sehingga kepentingan antara 

menjaga likuiditas dan mencapai profitabilitas dapat saling tercapai. 

 

Tabel 1.2 Pembiayaan yang Disalurkan (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 3.558.484 5.310.292 7.631.994 11.242.241 

PT Bank Muamalat 15.928.251 22.479.924 32.869.007 41.793.420 

PT Bank Syariah Mandiri 23.839.225 36.534.683 44.478.580 50.261.583 

PT Bank BCA Syariah 417.087 680.864 1.007.737 1.421.624 

PT Bank BRI Syariah 5.527.081 9.170.300 11.403.000 14.167.362 

PT Bank Mega Syariah 3.154.177 4.094.797 6.213.570 7.185.390 

PT Bank Syariah Bukopin 1.611.773 1.917.220 2.622.023 3.281.655 

PT Bank Victoria Syariah 28.196 214.281 476.814 859.944 

Rata-Rata Pembiayaan 6.758.034 10.050.295 13.337.841 16.276.652 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

 

http://www.bi.go.id/
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Tabel 1.2 merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di 

Indonesia dalam Tahun 2010-2013. Terjadi peningkatan jumlah pembiayaan yang 

disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia Tahun 2010-2013. Peningkatan 

pembiayaan ini mengikuti bertumbuhnya dana pihak ketiga yang berhasil di 

himpun oleh perbankan syariah. Tercatat rata-rata pembiayaan secara berturut-

turut, Tahun 2010 sebesar 6.758.034, Tahun 2011 sebesar 10.050.295, Tahun 

2012 sebesar 13.337.841, dan Tahun 2013 sebesar 16.276.652. Penyaluran 

pembiayaan yang paling besar didominasi oleh PT Bank Syariah Mandiri dengan 

jumlah penyaluran pembiayaan yang meningkat setiap tahunnya.  

 

Perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah 

menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya pula dana pihak ketiga. 

Peningkatan pembiayaan ini tidak melebihi jumlah dana pihak ketiga, artinya 

perbankan syariah tersebut masih dalam batasan untuk tetap menjaga likuiditas.  

Semakin meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah tiap tahunnya, memberikan harapan untuk meningkatkan 

peluang perbankan syariah dalam mencapai laba dan bahkan diharapkan mampu 

meningkat tiap tahunnya. 

 

Selain menjaga tingkat likuiditas, perbankan syariah juga perlu melakukan sebuah 

usaha dan strategi guna mengoptimalkan kegiatan operasional untuk dapat 

merealisir profitabilitas yang mereka diharapkan. Salah satu usaha tersebut adalah 

dengan melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan operasional. Untuk dapat melakukan efisiensi operasional, perbankan 

syariah harus mengevaluasi dan mengambil tindakan untuk meminimalisir biaya 
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yang dikeluarkan, sehingga pendapatan operasional jauh lebih besar dibandingkan 

dengan beban operasional. 

 

Mengukur tingkat efisiensi operasional perbankan syariah dapat menggunakan 

rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ini 

dapat mengukur seberapa jauh tingkat efisiensi operasional yang dilakukan oleh 

perbankan syariah dengan cara membagi jumlah beban operasional dengan 

pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja 

bank akan semakin buruk. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio 

ini berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut (Riyadi, 2006). Rasio 

ini menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya 

terutama pembiayaan dimana pendapatan pembiayaan masih mendominasi 

sumber pendapatan utama bank khususnya perbankan syariah (Purba, 2011). 

 

Tabel 1.3  Beban Operasional (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 411.828 917.614 1.118.312 1.420.506 

PT Bank Muamalat 1.649.558 2.290.908 2.858.309 4.085.536 

PT Bank Syariah Mandiri 2.881.284 4.314.573 4.964.176 5.901.303 

PT Bank BCA Syariah 85.469 135.464 160.336 184.394 

PT Bank BRI Syariah 725.248 1.136.699 1.376.437 1.695.880 

PT Bank Mega Syariah 886.086 908.761 1.055.406 1.492.391 

PT Bank Syariah Bukopin 208.783 230.213 285.059 370.544 

PT Bank Victoria Syariah 21729 46.955 78.160 107.364 

Rata-Rata Beban 

Operasional 858.748 1.247.648 1.487.024 1.907.240 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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Tabel 1.3 merupakan beban operasional perbankan syariah di Indonesia dalam 

Tahun 2010-2013. Rata-rata beban operasional tersebut meningkat setiap tahun 

antara lain, Tahun 2010 sebesar 858.748, Tahun 2011 sebesar 1.247.648, Tahun 

2012 sebesar 1.487.024, dan Tahun 2013 sebesar 1.907.240. Beban operasional 

adalah beban yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayaai kegiatan operasional 

utamanya. Beban operasional tersebut terdiri dari  biaya bagi hasil, biaya tenaga 

kerja, biaya umum administrasi, biaya penyusutan dan penyisihan aktiva 

produktif, biaya sewa gedung dan lain sebagainya (Dendawijaya,2005). Adanya 

peningkatan beban operasional ini mengindikasikan bahwa telah terjadi 

peningkatan kegiatan operasional, sehingga dengan adanya peningkatan kegiatan 

operasional ini diharapkan terjadinya peningkatan pendapatan operasional juga.  

 

Tabel 1.4  Pendapatan Operasional (Dalam Jutaan Rupiah)    

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 447.913 1.009.550 1.259.539 1.612.222 

PT Bank Muamalat 1.889.652 2.674.527 3.382.835 4.794.213 

PT Bank Syariah Mandiri 3.446.382 5.056.218 6.055.278 6.776.206 

PT Bank BCA Syariah 91.664 144.381 171.381 200.956 

PT Bank BRI Syariah 734.300 1.141.770 1.507.472 1.875.620 

PT Bank Mega Syariah 971.497 982.607 1.302.340 1.673.842 

PT Bank Syariah Bukopin 233.156 245.306 311.220 401.503 

PT Bank Victoria Syariah 24.462 73.682 83.490 111.776 

Rata-Rata Pendapatan 

Operasional 979.878 1.416.005 1.759.194 2.180.792 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

Tabel 1.4 merupakan perkembangan pendapatan operasional perbankan syariah di 

Indonesia dalam Tahun 2010-2013. Rata-rata pendapatan operasionalnya 

meningkat setiap tahun antara lain, Tahun 2010 sebesar 979.878, Tahun 2011 

sebesar 1.416.005, Tahun 2012 sebesar 1.759.194, dan Tahun 2013 sebesar 

http://www.bi.go.id/
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2.180.792. Pendapatan operasional tersebut terdiri dari pendapatan jual-beli, 

pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, pendapatan administrasi, dan pendapatan 

operasional lainnya yang terdiri dari provisi dan komisi serta dividen dari saham 

yang dimiliki (Dendawijaya, 2005). 

 

Rata-rata beban operasional perbankan syariah secara keseluruhan mengalami 

peningkatan. Begitu juga dengan rata-rata pendapatan operasional yang meningkat 

dengan sangat baik. Peningkatan pendapatan operasional perbankan syariah masih 

lebih besar dibandingkan peningkatan beban operasional, hal tersebut 

menunjukkan bahwa perbankan syariah berpeluang untuk memperoleh 

profitabilitas yang tinggi. 

 

Tahun 2010 rata-rata pendapatan operasional hanya memiliki selisih kecil dengan 

rata-rata beban operasional perbankan syariah. Selisih yang kecil tersebut 

menunjukkan kegiatan operasional yang kurang efisien, hal ini dapat 

mengindikasikan rendahnya perolehan laba. Berbeda dengan Tahun 2011 dan 

2012, peningkatan rata-rata pendapatan operasional yang memiliki selisih yang 

cukup besar dengan peningkatan rata-rata beban operasional, hal ini dapat 

mengindikasikan tingginya perolehan laba. Namun, Tahun 2013 nampaknya 

peningkatan rata-rata pendapatan operasional dibandingkan beban operasional 

tidak memiliki selisih yang besar, sehingga dapat mengindikasikan terjadinya 

perubahan penurunan laba di tahun tersebut.     
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Suatu indikator yang dapat untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset 

(ROA). Return On Asset adalah suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat 

pengembalian dari aset yang dimiliki dan dapat diukur dengan cara 

membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset (Husnan, 2001). 

Pemilihan ROA sebagai indikator profitabilitas perbankan syariah karena 

sebagian besar aset perbankan syariah merupakan dana simpanan yang berasal 

dari masyarakat. Dana simpanan masyarakat merupakan sumber dana yang 

terbesar yang dikelola sebagai aset oleh perbankan syariah. Oleh karena itu, 

diperlukan pengelolaan yang baik agar aset tersebut mampu menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi. 

 

Tabel 1.5  Total Aset (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 6.394.924 8.466.887 10.645.313 14.708.504 

PT Bank Muamalat 21.400.793 32.479.506 44.854.413 54.694.021 

PT Bank Syariah Mandiri 32.481.873 48.671.950 54.229.396 63.965.361 

PT Bank BCA Syariah 874.631 1.217.097 1.602.181 2.041.419 

PT Bank BRI Syariah 6.856.386 11.200.823 14.088.914 17.400.914 

PT Bank Mega Syariah 4.637.730 5.565.724 8.164.921 9.121.575 

PT Bank Syariah Bukopin 2.193.952 2.730.027 3.616.108 4.343.069 

PT Bank Victoria Syariah 336.676 642.026 939.472 1.324.383 

Rata-Rata Total Aset 9.083.033 13.455.477 16.702.485 20.245.495 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

Tabel 1.5 merupakan perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia 

yang terjadi sepanjang Tahun 2010-2013. Tahun 2010 rata-rata total aset 

perbankan syariah berjumlah 9.083.033. Selanjutnya meningkat di tahun-tahun 

berikutnya secara berturut-turut antara lain Tahun 2011 sebesar 13.455.477, 

Tahun 2012 sebesar 16.702.485, dan Tahun 2013 sebesar 20.245.495. 

http://www.bi.go.id/


12 
 

Peningkatan ini terjadi secara signifikan terhadap total aset perbankan syariah di 

periode tersebut. PT Bank Syariah Mandiri memiliki total aset terbesar 

dibandingkan dengan total aset perbankan syariah lainnya, sedangkan PT Bank 

Victoria Syariah memiliki total aset terendah bila dibandingkan dengan yang 

lainnya. Peningkatan aset perbankan syariah dalam periode tahun tersebut, 

tentunya diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan operasional. Seiring 

meningkatnya kegiatan operasional, maka laba yang diperoleh juga mampu 

mengalami peningkatan.  

 

Tabel 1.6 Laba Bersih Sebelum Pajak (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

Nama 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 

PT Bank BNI Syariah 36.734 89.256 137.744 179.616 

PT Bank Muamalat 231.076 371.670 521.841 653.621 

PT Bank Syariah Mandiri 568.733 747.934 1.097.133 883.836 

PT Bank BCA Syariah 6.285 8.950 10.961 16.761 

PT Bank BRI Syariah 18.054 16.701 138.052 183.942 

PT Bank Mega Syariah 84.352 73.846 246.728 199.737 

PT Bank Syariah Bukopin 14.919 15.023 24.354 27.245 

PT Bank Victoria Syariah 3.013 26.812 10.394 4.928 

Rata-Rata Laba Bersih 120.396 168.774 273.401 268.711 

Sumber : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Publikasi BI www.bi.go.id  (Data 

Sekunder Diolah) 

 

Tabel 1.6 merupakan perkembangan laba bersih sebelum pajak perbankan syariah 

Tahun 2010-2013. Mulai Tahun 2010 hingga 2012, terjadi peningkatan rata-rata 

laba bersih yang signifikan secara berturut-turut antara lain, Tahun 2010 sebesar 

120.396, Tahun 2011 sebesar 168.774, dan Tahun 2012 sebesar 273.401. Namun, 

perkembangan rata-rata laba perbankan syariah di Tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 268.711. Beberapa perbankan syariah yang mengalami 

penurunan laba bersih di Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

http://www.bi.go.id/
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diantaranya adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah, dan PT 

Bank Victoria Syariah.   

 

Fluktuasi laba bersih perbankan syariah yang terjadi selama periode Tahun 2010-

2013 menjadi suatu permasalahan penting yang harus diatasi. Apalagi terjadi 

penurunan laba dalam tahun 2013 justru disaat aset perbankan syariah mengalami 

penigkatan. Tingkat likuiditas perbankan syariah yang selalu terjadi konflik 

kepentingan antara menjaga likuiditas dan mencapai profitabilitas tinggi dapat 

berpengaruh terhadap perolehan laba bersih. Tingkat efisiensi operasional 

perbankan syariah juga menjadi suatu hal yang penting mengingat terjadi 

peningkatan beban operasional yang cukup besar di Tahun 2013 yang 

menyebabkan laba bersih di tahun tersebut mengalami penurunan. 

 

Setelah menguraikan mengenai fenomena yang telah terjadi dan masih terbatasnya 

penelitian di bidang syariah terutama profitabilitas perbankan syariah, oleh karena 

itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisisnya dalam penelitian yang 

berjudul “Analisis Tingkat Likuiditas Dan Tingkat Efisiensi Operasional 

Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”. 

 

1.2  Rumusan Dan Batasan Masalah 

 

 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 

 

Fluktuasi laba bersih yang diperoleh perbankan syariah menjadi persoalan yang 

sangat penting, karena laba merupakan cermin dari kinerja perbankan syariah 

tersebut. Apalagi perbankan syariah mengalami penurunan laba bersih yang 

terjadi di Tahun 2013 disaat aset mereka mengalami peningkatan. Variabel 
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dependen (terikat) adalah profitabilitas dengan menggunakan ROA (Return On 

Asset) sebagai indikatornya, karena sebagian besar aset perbankan syariah 

bersumber dari dana simpanan masyarakat. Banyak sekali faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya tingkat likuiditas dan tingkat efisiensi operasional. Tingkat 

likuiditas suatu bank syariah dapat diukur menggunakan Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dimana, rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas suatu 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu 

dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap 

Dana Pihak Ketiga (DPK). Berikutnya tingkat efisiensi operasional diukur dengan 

menggunakan  rasio BOPO, dimana rasio ini menunjukkan seberapa efisien 

perbankan syariah khususnya dalam melakukan kegiatan operasional. Maka dari 

itu,rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah tingkat likuiditas dan 

tingkat efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah 

di Indonesia?”. 

 

1.2.2  Batasan Masalah 

 

 

Batasan masalah yang ditentukan oleh penulis bertujuan agar penelitian memiliki 

ruang lingkup dan arah yang jelas sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya berfokus terhadap tingkat likuiditas dan tingkat efisiensi 

operasional serta profitabilitas. 

2. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan 

laporan keuangannya pada periode Tahun 2010 sampai 2013.  
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3.  Dalam penelitian ini hanya membahas analisis regresi antara tingkat 

likuiditas dan tingkat efisiensi operasional terhadap profitabilitas 

perbankan syariah yang ada di indonesia. 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

 

 

1.3.1  Tujuan Penulisan 

 

 

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh tingkat likuiditas 

dan tingkat efisiensi operasional terhadap profitabilitas perbankan syariah yang 

ada di Indonesia. 

 

1.3.2   Manfaat Penulisan 

 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Kalangan Akademis 

Memberikan referensi untuk keperluan penelitian yang berhubungan 

dengan analisis tingkat likuiditas dan tingkat efisiensi operasional terhadap 

tingkat profitabilitas perbankan  syariah di indonesia. 

2. Bagi Kalangan Praktisi 

Manfaat bagi praktisi terutama manajer dan stakeholder perbankan, agar 

penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi manajemen perbankan 

dalam mengelola usahanya terutama dalam pengelolaan likuiditas dan 

efisiensi operasional yang dilakukan oleh pihak bank. 
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1.4  Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA (Return On Asset) karena jumlah 

aset yang besar dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perkembangan laba 

perbankan syariah di Indonesia selama periode Tahun 2010 hingga Tahun 2013 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Profitabilitas perbankan syariah begitu 

pentingnya untuk tetap menjaga keberlangsungan hidupnya dan bersaing dengan 

perbankan lainnya. Tentunya, perbankan-perbankan syariah perlu memahami hal-

hal apa saja yang mampu mempengaruhi profitabilitasnya.  

 

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia, salah satu diantaranya adalah tingkat likuiditas dengan menggunakan 

Financing to Deposit Ratio (FDR ) sebagai indikator. Financing to Deposit Ratio 

(FDR) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas suatu 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan. Caranya 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, 

yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank 

Profitabilitas 

(Y) 

Tingkat Efisiensi 

Operasional 

(X2) 

Tingkat Likuiditas 

(X1) 
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terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Zainul Arifin (2009), menyatakan bahwa 

likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya terutama dana jangka pendek. Semakin tinggi Financing to Deposit 

Ratio (FDR), maka semakin tinggi dana pembiayaan yang disalurkan terhadap 

Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, 

akan meningkatkan peluang perbankan syariah untuk meraih profitabilitas yang 

tinggi dengan asumsi pembiayaan tersebut disalurkan secara efektif. Oleh karena 

itu, FDR akan memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perbankan 

syariah. 

 

Salah satu fungsi perbankan syariah adalah sebagai manajer investasi dimana 

perbankan syariah sebagai pengelola dana harus ahli, berhati-hati dan professional 

dalam mengelola dana masyarakat. Atas dasar tersebut, perbankan syariah harus 

mampu menentukan seberapa besar komponen penyaluran pembiayaan yang 

efektif terhadap dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh 

deposan. Namun, tidak mengganggu kelancaran atau likuiditas perbankan syariah 

yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas.  

 

Variabel lainnya adalah tingkat efisiensi operasional yang menggunakan rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai indikator. 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank yang mampu berpengaruh terhadap 

laba bank syariah. Biaya operasional menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam rangka menunjang kegiatan utama operasionalnya. Biaya operasional 

antara lain biaya bagi hasil, biaya tenaga kerja, biaya umum administrasi, biaya 

penyusutan dan penyisihan aktiva produktif, biaya sewa gedung dan sebagainya 
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(Dendawijaya,2005). Sebaliknya, pendapatan operasional lebih menunjukkan 

pada hasil yang diperoleh atas kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh 

bank tersebut. Pendapatan operasional antara lain pendapatan jual-beli, 

pendapatan sewa, pendapatan bagi hasil, pendapatan administrasi, dan pendapatan 

operasional lainnyayang terdiri dari provisi dan komisi serta dividen dari saham 

yang dimiliki (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank 

akan semakin buruk. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO 

berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut (Riyadi, 2006). Rasio ini 

menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama 

pembiayaan dimana pendapatan pembiayaan masih mendominasi sumber 

pendapatan utama bank khususnya perbankan syariah. 

 

1.5  Hipotesis Penelitian 

 

 

Ho :  Tingkat likuiditas dan tingkat efisiensi operasional secara parsial maupun 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

syariah di Indonesia. 

Ha : Tingkat likuiditas dan tingkat efisiensi operasional secara parsial maupun 

secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


