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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan terus berkembangnya pelaku usaha muslim di Indonesia, 

terlihat pula lembaga keuangan syariah yang terus berkembang. Lembaga 

keuangan syariah hingga kini menjadi solusi untuk para pelaku usaha yang 

menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Di zaman ini baik Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) maupun usaha makro tidak akan bisa terlepas dari 

lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan bank yang menerapkan 

prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah atau biasa disebut dengan bank syariah 

untuk dijadikan mitra transaksi dan solusi untuk memenuhi kebutuhan 

operasionalnya. 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah.
1
 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa 

prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan 

dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba 

dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. 

Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang 

sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun 
                                                           

1
 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah, Cetakan ke-2,(Yogyakarta: 
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potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang 

antara bank dan nasabahnya. 

 Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi 

nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, 

tetapi juga oleh pengelola modal.
2
  

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 disebutkan pada bab III 

pasal 1 menyatakan bahwa bank menurut jenisnya terdiri dari bank umum dan 

bank perkreditan rakyat. Lebih jauh lagi pasal 13 butir c menyatakan bahwa usaha 

BPR meliputi : menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
3
 

Selain di Bank Konvensional BPR pun terdapat di Bank Syariah yang 

dinamakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pengertian BPRS ialah 

BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Tujuan didirikannya BPRS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. 

Berdirinya BPRS di Indonesia didasari oleh tuntutan bermuamalah secara 

Islami yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di 

Indonesia. Selain itu, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi 

perekonomian di Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan 

keuangan, moneter dan perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi 

peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan 

                                                           
2
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008). (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2009) Hal. 153 
3
 Karnaen Perwataatmadja,Apa dan Bagaimana Bank Syari’ah,(Yogyakarta:PT.Dana 

Bhakti Prima Yasa,1992),hlm 95. 



3 
 

 

tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa 

bunga.
4
 

Pada dasarnya perbankan syari’ah memiliki tiga fungsi yakni, 

penghimpunan dana, penyaluran dana dan fungsi sosial. Penghimpunan dana di 

BPRS hanya dapat melayani tabungan dan deposito. Prinsip Operasional yang 

telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana adalah prinsip Wadi’ah 

dan Mudharabah. Sedangkan Penyaluran dana di bagi kedalam dua kelompok 

yaitu, kelompok pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasar bagi hasil 

dengan menggunakan prinsip mudharabah, dan kelompok pembiayaan untuk 

berbagai kegiatan perdagangan dengan menggunakan prinsip murabahah. 
5
 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syari’ah Bab II, Pasal 2 ayat 2,3, dan 4 menyatakan bahwa bank berdiri di atas 

tiga asas yakni, asas syari’ah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Adapun yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank 

guna menciptakan bank yang sehat, efisien dan likuid. Pelaksanaan prinsip kehati-

hatian terletak pada penerapan analisa kredit atau penyaluran pembiayaan. 

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh bank karena untuk 

meminimalisir bahkan menghindar dari risiko kredit atau pembiayaan bermasalah. 

Prinsip kehati-hatian juga pada dasarnya melindungi penyimpan dana, karena 

sumber pembiayaan yang disalurkan oleh bank salah satunya adalah bersumber 

dari penghimpun dana. Karena apabila  nasabah deposan akan menarik dananya 

kembali dan ternyata dananya tidak ada dikarenakan bank terkena risiko 

                                                           
4
 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Edisi 1,Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), 

hlm 37 
5
 Edy Wibowo,Mengapa memilih bank syari’ah,(Bogor:Ghalia Indonesia,2005), hlm 39 
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pembiayaan maka kepercayaan nasabah akan turun dan bank pun terkena risiko 

likuiditas. 

Hal di atas menjadi sebuah pertimbangan di dunia perbankan. Karena bank 

merupakan sebuah unit usaha yang berorientasi pada keuntungan, namun disisi 

lain ketika bank melakukan penyaluran dana, bank dihadapkan dengan risiko 

kredit atau risiko pembiayaan bermasalah. Namun disisi lain juga, bank harus 

menjaga kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan jumlah pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. 

karena jika bank dinilai kemampuan membayar kembali saat deposan melakukan 

penarikan dana rendah maka bank tersebut dapat dikatakan tidak sehat dan tidak 

likuid. 

Peranan fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi atau 

penghimpunan dan penyaluran dana, dapat dilihat dari indikator rasio Financing 

to deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara jumlah  pembiayaan yang 

disalurkan oleh Bank Syariah atas jumlah dana yang dihimpun bank dari pihak 

ketiga. Semakin besar jumlah Financing to Deposit Ratio (FDR) akan 

berpengaruh positif pada profitabilitas bank yaitu akan terlihat pada seberapa 

besar bank mampu menghimpun dana dari pihak ketiga yang kemudian disalurkan 

kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Namun, dalam melaksanakan 

fungsi penyaluran dana melalui pembiayaan bank dihadapkan dengan risiko kredit 

atau pembiayaaan bermasalah,  hal ini dapat meningkatkan rasio Non Performing 

Financing (NPF) yang dapat berpengaruh pada profitabilitas bank.  
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Tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan termasuk perbankan yakni 

memperoleh keuntungan yang maksimal, dengan risiko yang minimal. Untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dapat menggunakan rasio profitabilitas 

yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas.
6
 Rasio profitabilitas yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah rasio Net Profit Margin (NPM). 

Tingkat Profitabilitas atau disebut juga Rentabilitas merupakan tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh Bank dengan seluruh Dana yang ada di Bank, 

dalam menentukan profitabilitas, tidak dapat dipisahkan antara Dana yang dipakai 

untuk operasional bank dan untuk produktivitas bank serta ditentukan juga oleh 

biaya bank. Analisis profitabilitas ini mencerminkan tingkat efektifitas yang 

dicapai oleh sumber operasional perusahaan.
7
 Rasio ini untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi, semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik gambaran 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.
8
 

Tingkat Profitabilitas di BPRS Al Ihsan Baleendah dari mulai periode 2012-

2016 mengalami fluktuasi karena tingkat profitabilitas ini dipengaruhi oleh 

tingkat penghimpunan dana dan tingkat penyaluran dana juga dipengaruhi oleh 

beberapa risiko perbankan yang salah satunya adalah risiko kredit macet atau 

pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan rasio Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dan Non Perporming Financing (NPF), untuk mengetahui pengaruh 

                                                           
6
  Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 

ke-9, 2016) hlm. 196 
7
 Kasmir, Manajemen Perbankan, Cetakan 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 

hlm 278-279. 
8
 Irham Fahmi,Pengantar Manajemen Keuangan,(Bandung:Alfabeta,2013),hlm 80. 
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variabel-variabel tersebut terhadap profitabilitas yang menggunakan rasio Net 

Profit Margin (NPM) dimana merupakan rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba 

bersih setelah dikurangi pajak dibandingkan dengan pendapatan operasional suatu 

bank. 

Secara teori, dalam perbankan syariah rasio yang digunakan dalam 

mengukur likuiditas menggunakan rasio Financing Deposit to Ratio (FDR). FDR 

tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditas. semakin rendah FDR akan semakin rendah tingkat 

profitabilitas perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang 

disalurkan semakin menurun, sehingga keuntungan yang di dapat semakin 

menurun pula. Demikian juga sebaliknya, semakin tinggi FDR akan semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan karena penempatan dana berupa 

pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga keuntungan semakin 

menurun pula.
9
 

Begitu pula dengan NPF secara teori, jika NPF mengalami kenaikan, maka 

NPM akan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan jika pembiayaan yang 

disalurkan mengalami risiko pembiayaan bermasalah dengan tingkat tinggi, maka 

keuntungan yang dihasilkan akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Dalam 

menghadapi risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah, Bank Syariah 

perlu melakukan strategi penyelamatan pembiayaan agar tidak menghambat 

                                                           
9
 Pompong B Setiadi. Analisis Hubungan Spread of Interest Rate, Fee Based Income, dan 

Loan to Deposits Ratio dengan ROA pada Perbankan di Jawa Timur, Jurnal Mitra Ekonomi dan 

Manejemen Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2010, hlm 66. 
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produktivitas bank dalam memperoleh keuntungan. Karena pembiayaan akan 

berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. 

Dengan adanya peningkatan laba usaha bank, maka akan mempengaruhi terhadap 

kenaikan tingkat profitabilitas bank.
10

 

Berikut  ini, penulis menyajikan data rasio Financing to Deposito Ratio 

(FDR) , Non Performing Financing (NPF) dan Net Profit Margin (NPM) PT. 

BPRS Al Ihsan Baleendah pada periode 2012-2016 

Tabel 1.1 

Rasio Keuangan Publikasi Triwulanan 

PT.BPRS Al Ihsan Baleendah Periode 2012-2016 

Tahun Triwulan  FDR 

(%) 

 NPF 

(%) 

 NPM 

(%) 

 

2012 1 78,25  12,16  20,20  

 2 85,10 ↑ 20,64 ↑ 18,76 ↓ 

 3 73,94 ↓ 10,62 ↓ 8,14 ↓ 

 4 68 ↓ 10,13 ↓ 9,14 ↑ 

        

2013 1 56,47 ↓ 9,58 ↓ 23,61 ↑ 

 2 62,31 ↑ 12,48 ↑ 18,25 ↓ 

 3 68,60 ↑ 11,30 ↓ 11,48 ↓ 

 4 74,26 ↑ 10,43 ↓ 13,13 ↑ 

        

2014 1 69,29 ↓ 12,61 ↑ 24,67 ↑ 

 2 76,89 ↑ 11,68 ↓ 22,13 ↓ 

 3 68,10 ↓ 9,06 ↓ 14,69 ↓ 

 4 62,70 ↓ 11,27 ↑ 7,78 ↓ 

        

2015 1 64,53 ↑ 10 ↓ 24,01 ↑ 

 2 77,71 ↑ 8,77 ↓ 18,04 ↓ 

 3 67,55 ↓ 8,47 ↓ 8,97 ↓ 

 4 79,45 ↑ 9,32 ↑ 11,85 ↑ 

        

2016 1 82,62 ↑ 8,01 ↓ 25,37 ↑ 

 2 87,62 ↑ 7,01 ↓ 17,33 ↓ 

 2 78,08 ↓ 9,61 ↑ 15,38 ↓ 

 4 74,08 ↓ 7,89 ↓ 15,50 ↑ 
Sumber : www.bi.go.id 
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 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), h.108. 

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

 ↓ = mengalami penurunan 

 ↑ = mengalami kenaikan 

 Supaya lebih terlihat fluktuasi dari ketiga rasio tersebut, penulis menyaji-

kan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

Grafik 1.1 

Rasio Keuangan Publikasi Triwulanan 

PT.BPRS Al  - Ihsan Baleendah Periode 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel 1.1 dan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode 2012-2014 

pada setiap triwulannya rasio FDR dan NPF terhadap NPM pada PT.BPRS AL-

Ihsan Baleendah mengalami fluktuasi dan terdapat beberapa masalah. Pada tahun 

2012 triwulan II rasio FDR  mengalami kenaikan sebesar 6,85%, tetapi NPM 

mengalami penurunan sebesar 1,44%, Pada tahun 2012 triwulan IV rasio FDR  

mengalami penurunan sebesar 5,94%, tetapi NPM mengalami kenaikan sebesar 

1%, Pada tahun 2013 triwulan I rasio FDR  mengalami penurunan sebesar 

11,53%, tetapi NPM mengalami keenaikan sebesar 14,47%, Pada tahun 2013 
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triwulan II rasio FDR  mengalami kenaikan sebesar 5,84%, tetapi NPM 

mengalami penurunan sebesar 5,36%, Pada tahun 2013 triwulan III rasio FDR  

mengalami kenaikan sebesar 6,29%, tetapi NPM mengalami penurunan sebesar 

6,77%, Pada tahun 2014 triwulan II rasio FDR  mengalami kenaikan sebesar 

7,6%, tetapi NPM mengalami penurunan sebesar 7,44%. 

Pada tahun 2012 triwulan III rasio NPF  mengalami penurunan sebesar 

10,02%, tetapi NPM mengalami penurunan juga sebesar 10,62%, Pada tahun 2013 

triwulan III rasio NPF mengalami penurunan sebesar 1,18%, tetapi NPM 

mengalami penurunan juga sebesar 6,77%, Pada tahun 2014 triwulan I rasio NPF  

mengalami kenaikan sebesar 2,18%, tetapi NPM mengalami kenaikan juga 

sebesar 11,45%, Pada tahun 2014 triwulan II rasio NPF  mengalami penurunan 

sebesar 0,93%, tetapi NPM mengalami penurunan juga sebesar 2,54%, Pada tahun 

2014 triwulan III rasio NPF  mengalami penurunan sebesar 2,62%, tetapi NPM 

mengalami penurunan juga sebesar 7,44%, Pada tahun 2015 triwulan II rasio NPF 

mengalami penurunan sebesar 1,23%, tetapi NPM mengalami penurunan juga 

sebesar 5,97%, Pada tahun 2015 triwulan III rasio NPF  mengalami penurunan 

sebesar 0,3%, tetapi NPM mengalami penurunan juga sebesar 9,07%, Pada tahun 

2016 triwulan II rasio NPF  mengalami penurunan sebesar 1%, tetapi NPM 

mengalami penurunan juga sebesar 8,04%.  

Berdasarkan uraian di atas, pada laporan keuangan pada PT. BPRS Al-Ihsan 

diatas terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang seharusnya. Terdapat beberapa 

periode yang menunjukkan ketika FDR mengalami kenaikan, NPM mengalami 

penurunan, adapun ketika FDR mengalami penurunan, NPM mengalami 
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kenaikan. Begitu pula dengan NPF terdapat beberapa periode yang menunjukkan 

ketika NPF mengalami kenaikan, NPM mengalami kenaikan, adapun ketika NPF 

mengalami penurunan, NPM mengalami penurunan juga. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

memiliki asumsi bahwa Financing to Deposito Ratio (FDR) memiliki korelasi 

terhadap Non Performing Financing (NPF) dan keduanya diduga berpengaruh 

terhadap Net Profit Margin (NPM), baik secara parsial maupun simultan. Oleh 

karena itu penulis dapat merumuskan masalah yang dituangkan kedalam rumusan 

masalah berikut ini: 

1. Seberapa besar pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah? 

2. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah? 

3. Seberapa besar pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (NPF) secara simultan terhadap Net Profit Margin 

(NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Non dan 

Performing Financing (NPF) secara simultan terhadap Net Profit Margin 

(NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara 

akademis maupun praktis: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Financing to Deposito Ratio 

(FDR) Non dan Performing Financing (NPF) baik secara parsial maupun 

simultan terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan 

Baleendah. 

b. Mengembangkan konsep dan teori Financing to Deposit Ratio (FDR) Non 

dan Performing Financing (NPF) serta pengaruhnya  terhadap Net Profit 

Margin (NPM) pada PT. BPRS Al-Ihsan Baleendah. 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian penyaluran pembiayaan, dan 

menangani pembiayaan bermasalah, karena hal ini mempengaruhi pada 

tingkat kesehatan bank, likuiditas dan tingkat profitabilitas. 

b. Bagi masyarakat umum menjadi pertimbangan untuk mengetahui kondisi 

likuditas dan kesehatan bank dan mengambil keputusan untuk berinvestasi 

di suatu bank. 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas 

ekonomi dan moneter. 


