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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Azam et al. (2018) perbankan adalah industri jasa yang memediasi antara 

masyarakat dan dunia usaha tempat komunitas menggunakan layanan keuangan 

yang ditawarkan oleh bank. Bank juga menawarkan pinjaman dan layanan 

investasi bagi mereka yang memiliki keuangan defisit dan surplus. Bank adalah 

sistem keuangan yang dimiliki oleh masing-masing negara, atau perusahaan 

menjalankan layanan keuangan dan mendapat kepercayaan dari orang untuk 

mengelola mereka uang Indonesia memiliki lembaga keuangan dan lebaga non 

keuangan, salah  satu dari lembaga tersebut yaitu bank syariah  serta bank 

komersial. Bank tersebut  dipantau atau diawasi oleh BI secara langsung dan OJK, 

sebagai bank induk Bank Indonesia memiliki peranan sangat penting yaitu untuk 

tetap menjaga serta mengawasi kestabilan nilai rupiah pada valuta asing. Bank 

Indonesia juga bertugas untuk menjaga keseimbangan nilai rupiah pada barang 

dan jasa.  

UU No.10 Tahun 1998 Bank Indonesia bertindak sebagai pelaku usaha 

bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat berentuk tabungan serta 

mengarahkan kembali kemasyarakat berupa wujud pendanaan atau bentuk 

simpanan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam UU Nomor 7 Tahun 

1992 Pasal 3, BI berfungsi sebagai kolektor. Paulin dan Wiryono (2015) 

pengertian bank syariah sebetulnya sudah diatur didalam UU Pasal 2 Peraturan 

No.6/24 / PBI / 2004 tentang perbankan melakukan kegiatan usaha sesuai hukum 

syariah, mendefenisikan bahwa bank umum islam yaitu bank yang melakukan 
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kegiatan usaha perbankan didasari oleh asas syariah dan menyediakan layanan 

dalam lalu lintas pembayaran. Profitabilitas adalah ukuran kinerja bank yang 

spesifik, pada umumnya perusahaan manajemen bertujuan meningkatkan nilai 

pemegang saham, pada umumnya berbagai tingkat pengembalian serta 

mengurangi risiko yang ada (Adyani, 2008). Profitabilitas digunakan sebagai 

indikator manajemen efektivitas perusahaan. ROA adalah rasio keuangan yang 

terbaik dalam mencerminkan profitabilitas bank, karna menggambarkan 

bagaimana bank memperoleh serta mengoptimalkan pendapatan dengan 

memanfaatkan asetnya. Selain itu Bank Indonesia memprioritaskan ROA 

dibandingkan ROE untuk mengukur kinerja bank karena tingkat prioritas 

profitabilitas dapat diukur dengan jumlah aset yang paling banyak didanai oleh 

masyarakatdeposito Hayati & Musdholifah, (2014). 

Ernawati (2016) Perbankan syariah mengarah pada sistem perbankan yang 

sesuai pada dasar hukum Islam. Syariah melarang biaya bunga (riba) untuk 

pinjaman dan menerima uang. Perbankan syariah sebenarnya mempromosikan 

konsep untung dan rugi berbagi. Bank syariah ada 2 jenis antara lain yaitu Syariah 

Bank (Unit Bisnis Syariah dan Bank Umum Syariah) dan BPR Syariah. UUS 

berfungsi melakukan kegiatan usaha berbasis tentang prinsip-prinsip Syariah  

adalah unit kerja bank yang umum secara konvensional. BPRS adalah  Bank 

syariah yang tidak menyediakan layanan pada transaksi pembayaran. Dalam islam 

hukum syariah melarang pengumpulan dan pembayaran bunga (riba). Ada dua 

jenis tabungan serta pembiayaan diantaranya mudharaba dan musyarakah secara 

alami sangat berisiko, menyebabkan kecenderungan bank untuk menghindarinya, 

atau untuk mengambil sikap menentang risiko pembiayaan, yang pasti 
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menghasilkan pembiayaan terkonsentrasi di murabahahSebagai penggantian 

pengaturan  PLS atau pembelian atau penjualan kembali barang dan jasa 

membentuk dasar kontrak dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak mendorong 

kegiatan ekonomi untuk melibatkan spekulasi (ghirar), melarang investasi dalam 

bisnis yang haram. Ada juga zakat yang merupakan pajak Islam. Selanjutnya, 

aturan hukum dan lingkungan hukum Islam dibuat berdasarkan "Hukum". Hukum 

didefinisikan sebagai kata dan perintah dari Allah (SWT) yang dibahas dan 

khusus terkait dengan tindakan, perilaku atau perbuatan manusia yang mampu 

melakukannya lakukan perintah ini. Dalam Islam, standar yang berkuasa dan 

tanggung jawab moral atau legal kewajiban berasal dari firman Allah melalui Al-

Qur'an, Tradisi Nabi Muhammad (melalui Sunnah),  konsensus (Ijma’) dari ulama 

atau sarjana hukum islam dengan mengarah pada al-Qur’an, sunnah dan  Qiyas 

(Gafar ismail, 2015) 

Abdullah (2016) meneliti tingkat kemampuan bank syariah di Indonesia 

untuk mengukur faktor dengan menggunakan DEA. Studi ini juga menganalisis 

kinerja bank syariah dari Indonesia 2010 dan 2012 dengan menggunakan kinerja 

pengukuran yang diusulkan oleh Bank Indonesia dan Indonesia 

mengintegrasikannya dengan hasil dari analisis DEA. Studi ini menyimpulkan 

bahwa bank syariah di Indonesia gagal mencapai efisiensi optimal selama periode 

yang diteliti. Penelitian ini juga mengusulkan agar modifikasi modal, kualitas 

dalam bentuk aset, pendapatan, likuiditas, dan kepekaan terhadap pasar 

(CAMELS) lebih akurat daripada usulan modal, kualitas aset, manajemen, 

pendapatan, likuiditas dan kepekaan pada pasar CAMELS oleh bank sentral 

dalam mengukur kinerja bank syariah. Mereka menyimpulkan bank syariah lebih 
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efisien dari pada bank komersial dalam hal efisiensi teknis, bank syariah 

mengeluarkan biaya rata-rata lebih rendah dibanding bank  komersial (Dhar & 

Bakshi, 2015) 

Rasio Kredit terhadap total aktiva produktif pinjaman mungkin lebih 

menguntungkan dibandingkan jenis aset lainnya, seperti sekuritas oleh karena itu 

menunjukkan tanda koefisien positif (Iannotta et al., 2013). negara diasia tenggara 

tahun 1997 menghadapi krisis moneter salah satunya negara Indonesia dan juga 

mengubah ekonomi melemah. Hal ini berdampak bagi perusahaan perbankan di 

Indonesia, dan juga membuat kurs melemah karena didalam perbankan banyak 

transaksi yang berlangsung dengan memakai mata uang negara asing. Kinerja 

perbankan syariah (BUS dan UUS) pada tahun 2015 masih cukup baik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun terdapat beberapa indikator 

kinerja yang relatif sedikit menurun. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Topik penelitian ini mengenai profitabilitas bank komersial dan syariah. 

Pembahasan mengenai profitabilitas bank memiliki tujuan memberikan informasi 

seputar hal-hal yang dapat memberi pengaruh di profitabilitas bank syariah dan 

konvensional, Serta untuk mengetahui pengaruh dari tiap variabel apakah dapat 

menjadi pemicu signifikan bagi profitabilitas bank komersial serta syariah. 

Dengan mengetahui profitabilitas bank komersial serta syariah 

menyediakan informasi mengenai kondisi yang mempengaruhi profitabilitas serta 

mengetahui kesulitan dalam mengelola bank. Perbankan diawasi oleh BI dan OJK 

dalam pelaporan keuangan yang dicatat, oleh sebab itu bank tidak bisa 
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memanipulasi data yang dilaporkan dan akan menindak tegas pihak yang 

bersangkutan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan landasan permasalahan yang ada diatas dapat disimpulkan 

mengenai hal yang membahas faktor dari profitabilitas bank. Berikut merupakan 

pertanyaan yang membahas mengenai peneitian. Adapun pertanyaan yang 

membahas terdapat dalam penelitian ini antaranya sebagai berikut: 

1. Apakah CAR berpengaruhs pada profitabilitas terhadap profitabilitas di 

bank syariah dan bank komersial di Indonesia? 

2. Apakah Net Interest Margin berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank 

syariah dan bank komersial di Indonesia? 

3. Apakah Non Performing Finacial berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

bank syariah dan bank komersial di Indonesia? 

4. Apakah Deposito berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank syariah 

dan bank komersial di Indonesia? 

5. Apakah Loan mempengaruhi keuntungan pada bank syariah dan bank 

komersial di Indonesia? 

6. Apakah Tingkat inflasi mempengaruhi keuntungan pada bank syariah dan 

bank komersial di Indonesia? 

7. Apakah Suku bunga  mempengaruhi keuntungan bank syariah dan bank 

komersial di Indonesia? 

8. Apakah Rasio biaya operasional (BOPO) mempengaruhi keuntungan pada 

bank syariah dan bank komersial di Indonesia? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa 

meningkatkan profitabilitas pada bank. Yang dimana tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan varabel 

independen untuk menyelidiki penelitian, dapat diketahui dengan cara: 

1. Untuk melihat signifikansi Capital adequacy ratio terhadap perofitabilitas 

pada bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

2. Untuk melihat signifikansi Net Interest Margin berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

3. Untuk melihat signifikansi Non Performing Finacial berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

4. Untuk melihat signifikansi Deposito terhadap profitabilitas pada bank 

syariah dan bank komersial di Indonesia. 

5. Untuk melihat signifikansi  Loan berpengaruh terhadap profitabilitas pada  

bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

6. Untuk melihat signifikansi inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

7. Untuk melihat signifikansi  Suku bunga  berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 

8. Untuk melihat signifikansi Rasio biaya operasional (BOPO) terhadap 

profitabilitas pada bank syariah dan bank komersial di Indonesia. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca dan 

pihak-pihak sebagai  berikut: 

1. Bagi pemegang saham 

 Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberi nilai manfaat sebagai sumber informasi, dapat 

menambah ilmu dan pengetahuan tentang perbankan. Sehingga pembaca 

dapat lebih mengetahui tentang bank syariah dan konvensioanal. 

Menganalisis tingkat pendapatan pada bank dan juga dapat bermanfaat 

bagi para debitur dan juga kreditur bank. 

2. Bagi perusahaan 

Untuk bank sendiri agar dapat menjadi bahan pertimbanagan dalam 

pembuatan keputusan untuk pembiayaan dan juga langkah dalam 

mengidentifikasi terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan perusahaan. 

Serta dapat menjadi referensi untuk pihak bank. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan acuan 

dalam penelitian berikutnya. Bertujuan agar dapat memperluas 

pengetahuan pembaca dan menambah wawasan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematikan pembahasn dalam penelitian ini telah diuraikan pada setiap 

bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas 

penyusunan penelitian ini. 

BAB II  KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bagian ini mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi dependen, 

model penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel dependen dan 

variabel independen, model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menguraikan rumusan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data 

yang diterapkan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menginterpretasikan hasil temuan dari uji statistik deskriptif, 

hasil uji outlier, pemilihan model terbaik serta hasil uji dari hipotesis 

dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI 

Bagian ini memuat hasil dari kesimpulan atas hasil dari penelitian, 

keterbatasan yang yang dimiliki penulis yang didapatkan sepanjang 

melakukan penelitian serta rekomendasi yang dapat dibuat menjadi 

referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang. 
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