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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia. Tidak heran jika Indonesia dijadikan sebagai pasar yang potensial dalam 

pengembangan keuangan syariah dengan mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Mulai banyaknya bank-bank dengan kegiatan operasional menggunakan 

prinsip syariah, merupakan salah satu tanda mulai berkembangnya keuangan 

syariah di Indonesia. 

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia relatif masih cukup tinggi, 

jika dibandingkan secara umum maupun keuangan syariah secara global ditengah 

kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan. Membuktikan 

perbankan syariah nasional mampu mempertahankan eksistensinya dan 

perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian, walaupun memiliki 

tantangan dari segi SDM, produk, jaringan dan permodalan jika dibandingkan 

dengan perbankan konvensional maupun perbankan syariah global.1 

Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat 

mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro 

perkembangan Bank syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas 

sistem keuangan dan perekonomian nasional. Disini peran dari semua instrumen 

dalam operasional sebuah perbankan, terutama pihak regulator, yaitu Bank 

Indonesia (BI), kontroler (syariah advisor) yang ada di Dewan Syariah Nasional 

                                                           
1 BI, “Outlook Perbankan Syariah 2014”, dalam http://www.bi.go.id/id/ruang-

media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx. Diakses tanggal 28 September 2017. 

 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx
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(DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan 

perkembangan dan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia.2 

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir 

tergolong cukup pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 

Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Aset perbankan 

syariah meningkat per Oktober 2013 menjadi Rp.229,5 triliun. Bila ditotal 

dengan aset BPR Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp.235,1 

triliun. Pertumbuhan ini masih dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 

2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, 

ditambah dengan siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset 

perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.3 

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-

Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.4 

Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa bagi hasil tidak ada bedanya 

dengan pemberian atau pengambilan bunga, sehingga mereka beranggapan 

bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja dan mereka 

                                                           
2 Ika Yuli Pratiwi, Perkembangan Bank Syariah di Indonesia, dalam 

http://www.kompasiana.com/ikayulip/perkembangan-bank-syariah-di- 

indonesia_572ac4d3f1927349059f6b6f. Diakses pada 29 Oktober 2017. 
3 BI, “Bank Indonesia Luncurkan Outlook Perbankan Syariah 2014”, dalam 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx. Diakses tanggal 28 

September 2017. 
4 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 9  

http://www.kompasiana.com/ikayulip/perkembangan-bank-syariah-di-%20indonesia_572ac4d3f1927349059f6b6f
http://www.kompasiana.com/ikayulip/perkembangan-bank-syariah-di-%20indonesia_572ac4d3f1927349059f6b6f
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_155313_dkom.aspx
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mengganggap hanya berbeda pada istilah saja. Adapun perbedaan antara bagi 

hasil dan bunga diantaranya yaitu, dari segi bagi hasil dimana penentuannya 

dibuat atau diatur dalam perjanjian diawal berdasarkan untung atau rugi. 

Sedangkan dalam bunga penentuan perjanjian tanpa berdasarkan untung atau 

rugi, sehingga ini cukup memberatkan pihak yang dirugikan nantinya.5 

Bank syariah ataupun bank konvensional sama-sama memiliki peran 

sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan kelompok 

masyarakat atau unit-unit ekonomi yang sedang mengalami kelebihan dana 

(surplus) dengan unit-unit lain yang sedang mengalami kekuranggan dana (defisit 

unit). Bank yang memiliki kelebihan dana tersebut dapat menyalurkan kepada 

pihak yang memerlukan dan memberikan manfaaat kepada kedua pihak antara 

pihak satu dengan pihak lainnya.6  Dalam menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

disalurkan kembali dalam   bentuk pembiayaan. Tentunya masyarakat akan 

menyimpan dana yang dimilikinya di bank yang memiliki kinerja yang baik, 

penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan 

Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. 

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran Bank Indonesia No. 

26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, bahwa besarnya FDR ditetapkan oleh Bank 

Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Dengan ketentuan tersebut bank boleh 

memberikan pembiayaan tidak melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak 

                                                           
5 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 10 
6 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2012), hlm. 26 
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mencapai 110%, sebab jika melebihi angka 110%  maka akan membahayakan 

kelangsungan hidup bank tersebut dan pasti akan membahayakan dana simpanan 

para nasabah penyimpan dana dari bank itu.7 

Tujuan dari pendirian suatu lembaga keuangan adalah mendapatkan 

keuntungan dari setiap usaha atau investasi yang dilakukan. Maka setiap kegiatan 

investasi baik sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dananya dalam 

bentuk pembiayaan ataupun sebagai manajer investasi, bank syariah selalu 

berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang baik karena berpengaruh pada 

profit sharing yang akan diberikan pada nasabah. Semakin banyak keuntungan 

yang didapatkan bank maka akan semakin banyak keuntungan yang dibagikan 

kepada nasabah.8 

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba 

yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi 

kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan 

melakukan investasi baru. Besarnya keuntungan atau laba harus dicapai sesuai 

apa yang diharapkan nantinya dan bukan berarti asal untung saja. Untuk itu ada 

cara mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, yaitu bisa digunakannya 

rasio profitabilitas yang bisa dikenal juga dengan rasio rentabilitas.9 

                                                           
7 Widi Wiranto Pitrina, Pengertian Pengaruh Financing to Deposit Ratio, dalam 

http://windidewanto.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-financing-to-deposit-ratio-fdr.html. Diakses 

29 Oktober 2017 
8  Al Ma’rifatul A’la dan Imron Mawardi, Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap 

Return On Asset dengan Variabel Intervening Penempatan Dana Pada Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah, Dalam http://download.portalgaruda.org/article.php. Diakses 29 Oktober 2017 
9 Kasmir,  Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 

196 

http://windidewanto.blogspot.co.id/2015/03/pengaruh-financing-to-deposit-ratio-fdr.html
http://download.portalgaruda.org/article.php
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Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan dengan laba 

yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan.10  Salah satu rasio 

profitabilitas yang sering menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bank dalam 

menghasilkan keuntungan yaitu rasio Return On Asset (ROA). Sesuai dengan 

teori dimana jika penghimpunan dan penyaluran dana meningkat, maka 

pendapatan bank juga meningkat.  Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan 

mengambil data laporan keuangan dari PT. BCA Syariah mengenai Financing to 

Deposit Ratio (FDR), dan Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return On Asset 

(ROA) Pada Bank BCA Syariah Periode 2014-2015 

 

Tahun  Periode FDR   ROA   

 Triwulan I 89.53%  0.86%  

2014 Triwulan II 85.31%  0.69%  

 Triwulan III 93.02%  0.67%  

 Triwulan IV 91.17%  0.76%  

 Triwulan I 100.11%  0.71%  

2015 Triwulan II 94.13%  0.79%  

 Triwulan III 102.09%  0.86%  

 Triwulan IV 91.40%  1.00%  

 Triwulan I 92.76%  0.76%  

2016 Triwulan II 99.60%  0.90%  

 Triwulan III 97.60%  1.00%  

 Triwulan IV 90.12%  1.13%  

Sumber : Laporan Keuangan PT. BCA Syariah Periode 2014-201611 

                                                           
10 Ibid, hlm.196 
11 BCASyariah, Laporan Keuangan Periode 2014-2016, dalam www.bcasyariah.co.id. 

Diakses pada 21 September 2017 

http://www.bcasyariah.co.id/
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2014 Financing to 

Deposit Ratio (FDR) pada triwulan III sebesar 93,02% sedangkan Return On 

Asset (ROA) sebesar 0,67%. Pada triwulan ke IV Financing to Deposit Ratio 

(FDR) sebesar 91,17% dan Return On Asset (ROA) sebesar 0,76%.   

Tahun 2015 triwulan I Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 100,11% 

dan Return On Asset (ROA) sebesar 0,71%. Pada triwulan ke II Financing to 

Deposit Ratio (FDR) sebesar 94,13%, namun pada Return On Asset (ROA) 

sebesar 0,79%. Pada triwulan ke IV Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 

91,40%, namun pada Return On Asset (ROA) sebesar 1,00%.  

Tahun 2016, dimana pada tiwulan ke I Pada Financing to Deposit Ratio 

(FDR) terjadi kenaikan sebesar 92,76% dari sebelumnya yang mengalami 

penurunan. Namun penurunan terjadi pada Return On Asset (ROA) sebesar 

0,76% yang triwulan sebelumnya mengalami kenaikan yang baik.  Begitu juga 

terjadi pada triwulan ke III dimana Return On Asset (ROA) mengalami kenaikan 

yang cukup baik sebesar 1,00%. Namun tidak terjadi pada Financing to Deposit 

Ratio (FDR) yang mengalami penurunan sebesar 97,60% dimana sebelumnya 

mengalami kenaikan. Terakhir pada triwulan ke IV, dimana Financing to Deposit 

Ratio (FDR) sebesar 90,12% dan Return On Asset (ROA) 1,13%.  Berdasarkan 

data di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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Grafik 1.1 

Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Return On Asset 

(ROA) Pada Bank BCA Syariah Periode 2014-2015  

 

 

 

 
 

Berdasarkan  data pada tabel yang divisualisasikan pada grafik diatas, 

terdapat fenomena bisnis pada tahun 2014 tepatnya pada triwulan II dimana 

terjadi penurunan pada Return On Asset (ROA). Tidak jauh berbeda pada triwulan 

ke III dimana Return On Asset (ROA) yang masih mengalami penurunan, namun 

tidak terjadi pada Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan. 

Berbeda dengan triwulan ke IV, dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mengalami penurunan tetapi disisi lain Return On Asset (ROA) mengalami 

peningkatan. Sama hal nya dengan tahun 2014, 2015 pun tidak jauh berbeda 
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kondisinya, dimana pada triwulan I Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

kenaikan dan Return On Asset (ROA) mengalami penurunan. Berbeda dengan 

triwulan II dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan 

tetapi Return On Asset (ROA) mengalami kenaikan.  

Triwulan ke IV dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

penurunan, namun Return On Asset (ROA) mengalami kenaikan. Pada tahun 

terakhir yaitu 2016 dimana triwulan ke I dan III tidak jauh berbeda dimana pada 

triwulan ke I Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan namun 

Return On Asset (ROA) mengalami penurunan. Pada triwulan ke III dimana 

mengalami penurunan pada Financing to Deposit Ratio (FDR) dan mengalami 

kenaikan pada Return On Asset (ROA). Triwulan yang terakhir yaitu ke IV 

dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan dan Return On 

Asset (ROA) mengalami kenaikan. 

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa jika rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR) berada pada standar dibawah 100% yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut 

akan meningkat dengan asumsi bahwa bank tersebut dapat menyalurkan 

kreditnya dengan efektif. Dengan meningkatnya laba, maka Return On Asset 

(ROA) juga akan meningkat karena laba merupakan komponen yang membentuk 

Return On Asset (ROA).12 Namun dalam kenyataan pada PT. BCA Syariah 

periode 2014-2016 terdapat hasil yang berbeda antara teori dengan data yang 

                                                           
12 Mahardian, Pandu. “Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR 

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di 

BEJ periode Juni 2002-Juni 2007)”. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen 

Universitas Diponegoro. Dalam http.//eprints.undip.ac.id, (diakses, 30 September 2017)   
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ditemukan.  Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih komprehensif obyek 

diatas dan dituangkan menjadi penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh 

Financing to Deposit Ratio Terhadap Return On Asset (ROA) Pada PT. BCA 

Syariah Periode 2014-2015. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) di PT. 

BCA Syariah ? 

2. Bagaimana perkembangan tingkat Return On Asset (ROA) di PT. BCA 

Syariah ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On Asset (ROA) di PT. BCA Syariah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat Financing to Deposit 

Ratio (FDR) di PT. BCA Syariah; 

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan tingkat Return On Asset 

(ROA) di PT. BCA Syariah; 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat Financing to Deposit 

Ratio(FDR) terhadap Return On Asset (ROA) di PT. BCA Syariah; 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna dan 

bermanfaat untuk : 

1. Akademis  

Memperkarya khasanah intelektual dalam bidang ekonomi syariah 

khususnya pada perbankan syariah sehingga berguna untuk dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Praktis  

Memberikan pemikiran dan pengetahuan ekonomi islam, serta memperkarya 

literatur perpustakaan mengenai Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Return On Asset (ROA) PT. BCA Syariah. 


