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MOTTO  

 

“Make you lives a masterpiece, you only get one canvas” – E. A. Bucchianeri 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987.  
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 و

 ه

 ء

 ي

waw  

ha’ 

hamzah  

ya 

w 

h 

‘ 

y  

w  

ha  

apostrof  

ye  

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

ة متعدّد  ditulis Muta’addidah 

ة عدّ   ditulis ‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis  

 ditulis Hikmah حكمة

 ditulis ‘illah علة

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya).  

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karamah al-auliya كرامة االؤلياء

 ditulis Zakah al-fitri ز كا ة الفطر

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

__  َ __ 
Fathah ditulis 

a 

 

__  َ __ 
Kasrah ditulis i 

__  َ __  
Dammah ditulis u 

 Fathah ditulis fa’ala فع ل

ر  ذك 
Kasrah ditulis zukira 

 Dammah يذهب  
ditulis 

Yazhabu 
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E. Vokal Panjang  

1 Fathah + alif  ditulis a 

  ditulis jahiliyyah جا هلية 

2 Fathah + ya’ mati  ditulis a 

 ditulis tansa تنس ى 

3 Kasrah + ya’ mati  ditulis i 

يم    ditulis karim كر 

4 Dammah + wawu mati  ditulis u 

 ditulis Furud فر وض 

 

F. Vokal Rangkap    

1 Fathah + ya mati  ditulis ai 

 ditulis bainakum ب ْينكم 

2 Fathah + wawu mati  ditulis au 

 ditulis Qaul ق ْول 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a'antum اانتم

ت اعد   ditulis u'iddat 

 ditulis lain syakartum لئن شكر تم
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H. Kata Sandang Alif + Lam  

Bila diikuti huruf Qamariyyah dan huruf Syamsiyyah maka ditulis 

dengan menggunakan huruf awal “al”  

ا ن القر  ditulis al-Qur'an 

 ditulis al-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ditulis zawi al-furud ذ ا و الفر و د

 ditulis ahl al-sunnah ا هل السنة
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of the ratio (CAMEL) Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Operational Expense on Operating Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) on the 

performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia which is proxied by Return on Assets 

(ROA). 

 

The data used in this study were obtained from annual financial reports, Islamic banking 

annual reports, and the Central Statistics Agency through the website. The sampling technique 

used was purposive sampling with the criteria of Sharia Commercial Banks in Indonesia that 

publish annual financial reports and annual reports during the observation period, namely 2013-

2017. Bank data in this study are 9 Islamic Commercial Banks. The data analysis technique used 

in this study is multiple linear regression with a significance level of 5%. The results showed that 

simultaneous independent variables (F test) affect ROA. The ability of independent variable 

predictions on ROA in this study is 92% while the rest is influenced by other factors that are not 

included in the research model. 

 

Keywords: Profitability, Return On Assets, Capital Adequacy Ratio, Operational Expenses 

on Operating Income, Financing to Deposit Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat di negara maju dan berkembang seperti di Indonesia sangat 

membutuhkan lembaga keuangan seperti Bank sebagai lembagauntuk 

melakukan kegiatan transaksi keuangan.Dalam perkembangannya, Bank 

menjadi lembaga keuangan yang stategis dan memiliki peran penting dalam 

perkembangan perekonomian disuatu negara. 

Perbankan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan 

perekonomian, dan ketika perekonomian disuatu negara terpuruk,sektor 

perbankan dapat terkena dampak yang mengakibatkan ikut terpuruk, begitu 

juga sebaliknya.Perlu kita ingat kondisi tersebut pernah terjadi di Indonesia, 

ketika menghadapi krisis moneter yang melanda pada tahun 1997 dan 1998 

yang berdampak pada sektor perbankan konvensional namun tidak begitu 

berdampak pada bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia 

(BMI), [bukti ; Bank Muamalat dapat membuktikan ketahanannya pada masa 

krisis tahun 1997-1998, meski mengalami penurunan profit yang didapat. 

Bank Muamalat yang pada dasarnya menggunakan prinsip bagi hasil, selamat 

dari krisis akibat produk-produknya yang variatif, seperti contoh produk 

pembiayan Murabahah yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi BI rate,  

sehingga sektor rill yang menggunakan pembiayan ini juga selamat dari 

dampak buruk kenaikan BI rate. berbeda dengan apa yang dialami oleh 

perbankan konvensional, yang pada saat itu menyebabkan  16 bank ditutup 
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(dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori 

BTO dalam pengawasan BPPN ( Agustianto, 2006)disini dapat membuktikan 

bank syariahtidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker 

berpendapat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank non-konvensional, 

yang tahan terhadap krisis moneter. 

Pada kasus lain krisis finansial tahun 2006 dan krisis global 2008 juga 

berdampak buruk pada sektor perbankan konvensional namun tidak begitu 

signifikan berdampak pada Bank Syariah. Dalam hal ini Bank Syariah telah 

membuktikan performanya sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan 

ditengah krisis global.Bank syariah dapat bertahan dalam kondisi tersebut 

karena pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan pada 

aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi 

yang tinggi dengan sistem keuangan global. Perbankan syariah tidak 

mengalami negatif spread seperti yang dialami perbankan konvensional pada 

umumnya dan transaksi dalam keuangan syariah dilandaskan pada aset dasar 

underlying asset. Berbeda dengan perbankan konvensional yang cenderung 

spekulatif. 

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut 

relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga 

simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank 

konvensional. Secara umum efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah 

tetap terjaga seiring pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan 

yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta penyediaan akses 
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jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih 

luas sehingga hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan perbankan syariah 

lebih baik. Sedangkan bagi perbankan konvensional, adanya selisih antara 

besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan 

bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber 

keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan perbankan konvensional. Hal inilah yang menjadi perbedaan 

pokok antara perbankan syari’ah dengan perbankan konvensional dalam 

meningkatkan kinerja keuangannya. Dilihat dari segi peranannya, dalam 

sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara 

pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara 

keduanya karena tidak adanya transferability risk and return, dimana, seluruh 

keberhasilan dan resiko usaha didistribusikan secara langsung kepada pemilik 

dana. Tidak demikian halnya sistem yang dianut perbankan syariah, dimana 

perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat 

(custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil sehingga 

menciptakan suasana harmoni (Muhammad, 2005).  

Dalam beberapa teori dan penelitian dijelaskan bahwa kualitas kinerja dan 

kesehatan bank dapat dilihat dari rasio profitabilitas bank tersebut, semakin 

tinggi tingkat profitabilitas maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas 

kinerja dan kesehatan bank tersebut. Terdapat bermacam faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas kinerja perbankan.Menurut Sudiyatno profitabilitas 

merupakan indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur kinerja 
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bank. Ukuran profitabilitas pada perusahaan perbankan pada umumnya yang 

digunakan adalah ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset), 

karena ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik 

perusahaan dalam bisnis, sedangkan ROA kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh earnings dalam operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Dari refrensi tersebut, penelitian ini menggunkan ROA 

sebagai ukuran kinerja keuangan (profitabilitas) perbankan syariah.Semakin 

besar ROA menunjukan kinerja yang semakin baik, karena tingkat 

pertambahan laba meningkatkan pertumbuhan asset. 

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan 

adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan 

kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi 

di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping 

itu sebagaimana disebutkan oleh Arifin (dikutip dari Sudarsono, 2008) bahwa 

pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan 

debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara 

penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh 

karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat 

bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil 

yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya 

penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat 

untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam 
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menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut 

Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan 

perusahaan. 

Adapun beberapa penelitian tentang kinerja perbankan syariah, salah 

diantaranya penelitian Sahara misalnya, menganalisis pengaruh faktor makro 

ekonomi terhadap ROA bank syariah di Indonesia, dimana didalamnya 

menggunakan variabel makro ekonomi yaitu inflasi, suku bunga BI dan 

produk domestik bruto. Dalam penelitiannya, sahara menjelaskan bahwa suku 

bunga BI berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun inflasi dan produk 

domestik bruto menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh positif terhadap 

ROA.Dan secara simultan inflasi, suku bunga BI dan produk domestik bruto 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Pada penelitian Setyowati didalam menguji faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank konvensional menggunakan rasio finansial dan faktor 

makro ekonomi dimana didalamnya terdapat variabel Depossit To Assets 

Ratio (DAR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interst Margin (NIM) dan 

Non Performing Loans (NPL) sebagai variabel rasio finansial dan inflasi, 

produk domestik bruto dan industry production growth sebagai faktor makro 

ekonomi, mmbuktikan hanya variabel Net Inters Margin dan Non Performing 

Loans yang menunjukan adanya pengaruh signifikan terhadap Return On 

Assets, sedangkan kelima variabel yaitu  Deposits To Assets Ratio, Capital 

Adequacy Ratio, inflasi, dan hasilnya Produk Domestik Bruto dan Industry 

Production Growth menunjukan adanya pengaruh yang tidak signifikan.  
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Penelitian Basher, menjelaskan bahwa inflasi mempunyai pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Tidak jauh beda dengan penelitian 

yang membuktikan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas (ROA), hasil ini bertentangan dengan teori inflasi yang 

menjelaskan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang 

harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang/ 

komoditas dan jasa dimana mengakibatkan orang cenderung untuk 

menyimpan uangnya dan menggunakan ketika harga dianggap kembali normal 

(wajar), gap antara teori dan penelitian terdahulu dan fenomena yang ada 

dengan hasil penelitian terdahulu, terjadinya gap (kontradiksi) tersebut 

menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini.  

Variabel dalam penelitian ini menggunakan rasio CAMEL yang 

mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.Rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio permodalan (CAR), rasio risiko 

pembiayaan (NPF), rasio operasional/manajemen (BOPO), rasio likuiditas 

(FDR). 

 

Adapun dinamika pergerakan rasio keuangan perbankan syariah periode tahun 

2014 hingga 2017 ditunjukkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Pergerakan Rasio Keuangan Perbankan Syariah 

Indikator 
(%) 

2014 2015 2016 2017 

ROA  0,41 0,49 0,63 0,63 

CAR 15,74 15,02 16,63 17,91 

NPF 4,95 4,84 4,42 4,77 

FDR  86,66 88,03 85,99 79,65 

BOPO  96,97 97,01 96,22 94,91 

 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018) 

Menilik apa yang terjadi secara empiris tampak bahwa rasio-rasio keuangan 

dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan dengan 

teori yang menyatakan hubungan CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap ROA. 

Pada tahun 2015 dan 2016, ketika ROA naik masing-masing 0,49% dan 0,63%, 

CAR mengalami penurunan sebesar 15,02 % di tahun 2015 dan kembali 

mengalami kenaikan sebesar 16,63% di tahun 2016. Hal ini bersimpangan dengan 

teori yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal yang 

sama terjadi pada rasio BOPO, dimana pada tahun 2009. Ketika rasio BOPO naik 

sebesar 2,64%, rasio ROA justru ikut naik sebesar 0,06%. Sehingga memberi 

kesan bahwa rasio BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Padahal dikatakan 

sebelumnya bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian 

adalah “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAMEL) Terhadap Kinerja Bank 

Syariah Di Indonesia (2013-2017)” 
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B. Rumusan Masalah 

Peran perbankan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

perkembangan sistem keuangan.Terjadinya perkembangan sistem keuangan 

dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dunia. Ketika perekonomian 

terpuruk disuatu negara, sektor perbankan dinegara tersebut dapat dikatakan ikut 

terpuruk, demikian juga sektor perbankan terpuruk akan berdampak pula pada 

perekonomian yang terpuruk. Bank syariah telah membuktikan performanya 

sebagai lembaga keuangan yang dapat bertahan ditengah krisis global.Bank 

syariah dapat bertahan dalam kondisi ini karena pembiayaan perbankan syariah 

yang masih lebih diarahkan pada aktivitas perekonomian domestik, sehingga 

belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan 

global.Perbankan syariah tidak mengalami negatif spread seperti yang dialami 

perbankan konvensional pada umumnya 

Dari uraian permasalahan yang dihadapi bank syariah saat ini, maka 

pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return 

On asset (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh faktor rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Return On asset (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia serta seberapa besar 

pengaruhnya? 

3. Bagaimana pengaruh faktor rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Return On asset (ROA) Bank Umum Syariah 

Indonesia serta seberapa besar pengaruhnya? 
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4. Bagaimana pengaruh faktor rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On asset (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia serta seberapa besar 

pengaruhnya? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pertanyaan 

penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor rasio finansial yang diproksikan 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Umum Syariah Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor rasio finansial yang diproksikan 

dengan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank Umum Syariah Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh faktor rasio finansial yang diproksikan 

dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh faktor rasio finansial yang diproksikan 

dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank Umum Syariah Indonesia. 
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Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan profitabilitas pada 

bank syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Secara Ilmiah 

Penelitian ini merupakan penelitian intelektual yang diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi keilmuan, serta pemahaman yang bermanfaat, sehingga 

dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada mahasiswa tentang perkembangan 

ekonomi syari’ah terutama perbankan syari’ah, serta menjadi rujukan penelitian 

berikutnya tentang perbankan syari’ah. 

 

2. Secara praktis 

Penelitian ini secara praktis menjadi masukan bagi perbankan syari’ah dan 

bagi banker sebagai evaluasi kinerja keuangan perbankan. Sedangkan bagi 

masyarakat umum/ nasabah penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai faktor yang mempengaruhi Profitabilitas di dalam mengukur kinerja 

bank syari’ah di Indonesia. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penulisan skripsi ini bias terarah, integral dan sistematis maka 

dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub-

sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama diawali dengan pendahuluan sebagai pengantar dari skripsi 

ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari lima sub bab yang terdiri dari latar 

belakang permasalahan yang akan dibahas. Dalam latar belakang dijelaskan juga 

mengapa peneliti memilih sembilan variabel yakni karena terdapat ketidak 

konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Dijelaskan pula pokok 

permasalahan yakni bagaimana pengaruh variabel independen (Capital Adequacy 

Ratio, Non Performing Finansial, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional) terhadap variabel dependen yakni 

Profitabilitas (ROA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menjelasakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

sedangkan manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada manajemen atas 

faktor-faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam melihat kinerja 

perbankan syariah atas profitabilitas bank.Bagian terakhir adalah sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan landasan berfikir dari penelitian dalam skripsi ini 

yang berisi tentang teori profitabilitas.Yang dimulai dari penjelasan penelitian-

penelitian sebelumya dengan hasil yang berbeda-beda.Dan dijelaskan pula 

pengertian profitabilitas beserta teori yang mendasarinya. Selain itu dijelaskan 
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pula faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu Capital Adequacy 

Ratio, Non Performing Finansial, Financing to Deposit Ratio, dan Biaya 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional. 

Bab ketiga dari skripsi ini adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan sifat dari penelitian ini 

adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah bank umum syariah, 

sedangkan sampel penelitiannya dipilih menggunakan metode purposive 

sampling.Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu yang ditetapkan peneliti.Metode pengumpulan data yang digunakan 

didapat berdasarkan data sekunder.Teknik analisis data yang digunakan yakni 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji persamaan 

regresi. 

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yaitu analisis data dan 

pembahasan.Bab ini mengulas tentang analisis terhadap data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Analisis data ini meliputi analisis data secara kuantitatif, 

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dan bagaimana 

hasil analisis kuantitatif tersebut diinterprestasikan. 

Bab kelima yaitu penutup yang menjadi bab terakhir dari skripsi ini. Bab 

kelima akan menjadi puncak yang akan menyimpulkan dari awal hingga akhir 

penelitian ini. Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis data yang 

dilakukan, selain itu juga saran untuk beberapa pihak yang akan memakai hasil 

dari penelitian ini dan bagi penelitian yang akan datang. 
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