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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang terus maju tidak terlepas dari lembaga 

keuangan. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan mempunyai peranan yang 

sangat besar bagi masyarakatnya. Maka perkembangan dan kemajuannya sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bagi para penggunanya. Sejak 

diresmikan pada tahun 1998 bank syari’ah pertama Indonesia yaitu Bank 

Muamalat Indonesia, telah menajdi penggagas dalam pembuktian-Nya bahwa 

dalam islam sejatinya semua telah ada aturannya bukan saja masalah ibadah 

Mahdoh akan tetapi segala bentuk muamalah sejatinya telah di atur dan di ajarkan 

dalam Islam, begitupun dengan dunia keuangan bank, maka sejak saat itulah bank 

syari’ah di Indonesia mulai memperlihatkan perkembanganya. Bank syari’ah 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, 

maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syari’ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. 

Falsafah dasar beroperasinya bank syari’ah yang menjiwai seluruh hubungan 

transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan.1 Efisiensi mengacu 

pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan 

sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, 

dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. 

                                                           
1 Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Yogyakarta : Deepublish 

Publisher, 2016) hlm 106  
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Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat 

untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syari’ah dalam hal 

penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan 

harga bagi bank syari’ah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan 

nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, 

yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima 

penyimpan salah satunya Bank Syari’ah Bukopin. 

PT. Bank Syari’ah Bukopin (selanjutnya disebur Perseroan) sebagai bank 

yang beroperasi dengan prinsip syari’ah yang bermula masuknya konsorsium PT. 

Bank Syari’ah Bukopin, Tbk diakuisisnya PT Bank Perserikatan Indonesia 

(sebuah bank konvensional) oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., proses akuisis tersebut 

berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT. Bank 

Perserikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT. Bank Swansarindo 

International didirkan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 

102 tanggal 29 juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh surat 

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 

1990 tenteng Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan 

peningkatan status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank 

Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang 

Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. Pada tahun 

2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan 

sekaligus perubahan nama PT. Bank Swansarindo Internasional menjadi PT. Bank 
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Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. 

DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 

Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank 

Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank 

Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperolah izin kegiatan usaha 

bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah melalui Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 

27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

Konvensional Menjadi Bank Syari’ah, dan Perubahan Nama PT. Bank 

Persyarikatan Indonesia Menjadi PT. Bank Syari’ah Bukopin dimana secara resmi 

mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan 

secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik 

Indonesia periode 2004 - 2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan 

memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) 

Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 

(satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan 

Syari’ah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan 

ATM Bank Bukopin. 

Penilaian kinerja terhadap suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberika 

informasi kepada pihak di luar bank, seperti bank sentral, masyarakat umum, dan 

investor. Mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat 

diguankan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu 
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bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank 

yang bersangkutan. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh 

semua bank, baik bank konvensional maupun bank syari’ah karena dengan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, 

masyarakat pengguna jasa bank, Bnak Indonesia selaku otoritas pengawasan 

bank, dan pihak liannya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan 

oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan 

perinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan 

manajemen resiko. 

Perkembangan metodelogi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis 

sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di-review secara periodik 

untuk menyesuaikan kondisi terkini. Tujuannya adalah untuk mencerminkan 

kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Dalam konteks inilah Bnak 

Indonesia senantiasa melakukan perbaikan kembali terhadap sistem penilaian 

tingkat kesehatan yang meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kualitatif 

dan penembahan factor penilaian. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi 

bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan 

strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia antara 

lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan 

bank. 

Analisis laporan finansial (financial statmen analysis), khususnya mencurahkan 

perhaian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial 

pada masalalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis 
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rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis lapran 

finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, 

adalah analisis rasio (financial ratio analysis). Dikatakan oleh Sarafudin Alwi 

(1989) dalam Imam Gozali (2007:23) rasio merupakan alat yang dinyatakan 

dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu 

financial umumnya diklasifikasian menjadi empat macam, yaitu rasio likuiditas 

atau liquidity ratio, rasio laverage, rasio aktivitas atau activity ratio, dan rasio 

keuntungan atau profitability ratio. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan 

investasi. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas 

bank adalah Return On Equity (ROE) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya 

kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan dari keseluruhan 

aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Adapun 

variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu 

bank adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR). 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan salahsatu faktor 

penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko 

keuangan, semakin tinggi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

maka semakin kuat pula kemampuan bank tersebut untuk menaggung resiko dari 

setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) tinggi sesuai ketentuan Bank Indonesia 8%) berarti  bank 
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tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas 

(Mudarjad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:573 dalam Gozali, 2007:23). 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) diukur dengan membagi modal 

dengan Aktiva Tertimbang Resiko (ATMR). 

Selain dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Penyaluran modal 

utama Financing to Deposit Ratio (FDR) Cukup membuat para pelaku industri 

keuangan ketar-ketir, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) ditentukkan oleh perbandingan antara jumlah 

pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup 

giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Financing to Deposit Ratio 

(FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka 

pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga 

akan mengalami kenaikan. 

Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi terhadap Return On Equity (ROE) 

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang 

tersedia bagi pemilik atau investor. Return On Equity (ROE) sangat bergantung 

pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki 

modal yang relative kecil, sehingga Return On Equity (ROE) yang dihasilkanpun 

kecil , begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. Return On Equity (ROE) 
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membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah 

diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne dan Wachowicz, 

2005:225).  Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba  atas investasi 

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam 

membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif. Sehingga kami melakukan penelitian terhadap 

salah satu PT. Bank Syari’ah Bukopin yang menjadi salah satu bank dengan 

tingkat asset terbesar versi Info Bank tahun ini yaitu PT. Bank Syari’ah Bukopin. 

Berikut adalah perkembangan Total  

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Syari’ah Bukopin pada 

periode 2014-2016 secara triwulan: 

Tabel 1.1 

Data Perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Equity (ROE)2  

Tahun Triwulan 

Kewajiban 

Penyediaan 

Modal 

Minimum 

(KPMM) % 

Ket 

Financing 

to Deposit 

Ratio 

(FDR) % 

Ket 

Return On 

Equity (ROE) 

% 

Ket 

2012 

I 14,58  90,34  4,47  

II 13,25  93,58  4,56  

III 12,28  99,33  5,80  

IV 12,78  92,29  7,32  

Dilanjutkan  

                                                           
2 Sumber: www.syariahbukopin.co.id diakses 14 Desember 2017 (data diolah) 

 

http://www.syariahbukopin.co.id/
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Lanjutan Tabel 1.1  

2013 

  

I 12,63  87,80  11,37  

II 11,84  92,43  11,41  

III 11,18  95,15  8,83  

IV 11,10  100,29  7,63  

2014 

I 14,58  97,14  2,58  

II 10,74  102,84  3,33  

III 16,15  103,66  2,55  

IV 15,85  92,89  2,44  

2015 

I 14,50  95,12  2,75  

II 14,10  93,82  3,84  

III 16,26  91,82  5,11  

IV 16,31  90,56  5,35  

2016 

I 15,62  92,14  9,37  

II 14,82  92,25  8,34  

III 15,06  87,95  8,31  

IV 17,00  88,18  5,15  

Dilihat dari tabel tersebut, pada tahun 2012, Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Equity 

(ROE) mengalami kenaikan dan penurunan. Pada triwulan II, Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mengalami penurunan dari 14,58% 

menjadi 13,25%, pada triwulan III, mengalami penurunan kembali sebesar 12,28, 

dan mengalami kenaikan pada triwulan IV sebesar 12,78%. Pada triwulan II, 

Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kenaikan dari 90,34% menjadi 

93,58%, kemudian pada triwulan III, mengalami kembali kenaikan sebesar 

99,33%, dan ditriwulan IV, mengalami penurunan menjadi 92,29%. Pada triwulan 

II, III, dan IV, Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan dari 4,47% menjadi 
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4,56%, kemudian terjadi kenaikan kembali pada triwulan III sebesar 5,80% dan 

IV sebesar 7,32%. 

Pada tahun 2013, triwulan I, II, III, dan IV Kweajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM), terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,78% 

menjadi 12,63%, pada triwulan II 11,84%, triwulan III menjadi 11,18%, dan 

ditriwulan IV menjadi 11,10%. Pada triwulan I, Financing to Deposit Ratio 

(FDR) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 92,29% menjadi 

87,80%, dan pada triwulan II, III, dan IV mengalami kenaikan sebesar 92,43%, 

pada triwulan III sebesar 95,15% dan pada triwulan IV sebesar 100,29%. Pada 

triwulan I, Return On Equity (ROE) terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya 

7,32% menjadi 11,37%, pada triwulan II mengalami kenaikan kembali sebesar 

11,41%, dan terjadi penuruna kembali pada triwulan III, dan IV sebesar 8,83% 

dan pada triwulan IV sebesar 7,63%. 

Pada tahun 2014, triwulan I, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) mengalami kenaikan dari sebelumnya 11,10% menjadi 14,58, kemudian 

pada triwulan II terjadi penurunan menjadi 10,74% yang kemudian terjadi 

kenaikan pada triwulan III menjadi 16,15% dan pada triwulan IV terjadi 

penurunan kembali menjadi 15,85%. Pada triwulan I, Financing to Deposit Ratio 

(FDR) mengalami penurunan dari sebelumnya 100,29% menjadi 97,14%, pada 

triwulan II mengalami kenaikan sebesar 102,84%, kemudian terjadi kenaikan 

kembali pada triwulan III menjadi 103,66% dan pada triwulan IV terjadi 

penurunan menjadi 92,89%. Pada triwulan I, Return On Equity (ROE) mengalami 

penurunan drastis dari sebelumnya 7,63% menjadi 2,58%, mengalami kenaikan 
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pada triwulan II menjadi 3,33%, kemudian terjadi penurunan pada triwulan III 

menjadi 2,55%. Terjadi penurunan kembali pada triwulan IV menjadi 2,44%. 

Pada tahun 2015, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terus 

mengalami penurunan pada triwulan I  dan II di angka 14,50% dari  sebelumnya 

15,85% pada tahun 2014 di triwulan IV dan pada triwulan II di angka 14,10%. 

Kemudian terjadi kenaikan kembali pada triwulan III  dan IV di angka 16,26% 

dan 16,31%. Pada triwulan I, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

kenaikan dari 92,89% menjadi 95,12%, terjadi penurunan pada triwulan II dan III 

menjadi 93,82% dan 91,82% dan mengalami penuruan kembali pada triwulan IV 

menjadi 910,56%. Pada triwulan I, Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan 

dari sebelumnya 2,44% menjadi 2,75% dan terjadi kenaikan kembali pada 

triwulan II hingga triwulan IV dari 2,75% menjadi 3,84% pada triwulan II, 

triwulan III menjadi 5,11% dan triwulan IV menjadi 5,35%. 

Pada tahun 2016, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terjadi penurunan pada triwulan I dan II. Pada triwulan I di angka 15,62% dari 

sebelumnya 16,31%, dan pada triwulan II menjadi 14,82%. Pada triwulan III, 

mengalami kenaikan dari sebelumnya 14,82% menjadi 15,06% dan pada triwulan 

IV terjadi kenaikan cukup signifikan dimana Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) di triwulan IV. Pada triwulan sebelumnya 15,06% menjadi 

17,00%. Pada triwulan I dan II, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

kenaikan signifikan dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) di triwulan IV 

tahun sebelumnya 90,56% menjadi 92,14%. Pada triwulan II di angka 92,25%. 

Pada triwulan III terjadi penurunan menjadi 87,95% dan mengalami kenaikan 
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kembali pada triwulan IV menjadi 88,18%. Pada triwulan I, Return On Equity 

(ROE) mengalami kenaikan yang signifikan dari triwulan pada tahun sebelumnya 

5,35% menjadi 9,37%. Dan mengalami penurunan kembali dari triwulan II hingga 

triwulan IV. Pada triwulan II, dari triwulan sebelumnya 9,37% menjadi 8,34%. 

Pada triwulan III menjadi 8,31% dan pada triwulan IV menjadi 5,15%. 

Grafik 1.1 

Data perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Equity (ROE) PT. Bank 

Bukopin Syari’ah3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik di atas menjelaskan adanya perubahan pada laporan keuangan, 

terjadi kenaikan dan juga terjadi penurunan pada setiap triwulannya di setiap 

tahunnya. Garis hijau menjelaskan mengenai  Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM), garis biru menunjukan Financing to deposit Ratio (FDR) dan 

garis kuning menunjukan Return On Equity (ROE). 

                                                           
3 Sumber: www.syariahbukopin.co.id diakses 14 Desember 2017 

 

http://www.syariahbukopin.co.id/
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Denagn demikian dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) dan Financing to deposit Ratio (FDR) tehadap Return On 

Equity (ROE) yang ada pada PT. Bank Syari’ah Bukopin mengalami kenaikan 

dan penurunan. Namun pada Financing to deposit Ratio (FDR) memiliki 

perbedaan dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Return On 

Equity (ROE) yang sangat mencolok saangat tinggi pada data perkembangan. 

karena hampir setiap triwulan  Financing to deposit Ratio (FDR) mengalami 

kenaikan yang sangat tinggi. Namun pada Return On Equity (ROE) mengalami 

penurunan dan Return On Equity (ROE) juga mengalami kenaikan dan penurunan 

pula setiap triwulan-Nya akan tetapi relatif rendah pada tahun selanjutnya. 

Sehingga berdasarkn latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

menyusun sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kewajiban Modal 

Minimum (KPMM) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return 

On Equity (ROE) pada PT. Bank Syari’ah Bukopin periode 2012-2016” 

B. Identidfikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) Sangat berpengaruh terhadap Return On Equity 

(ROE) di PT. Bank Syari’ah Bukopin. Oleh karna itu, peneliti ingin mengetahui 

lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 



13 

 

 

1. Seberapa besar pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

Terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syari’ah Bukopin secara parsial 

2. Secberapa besar pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap 

Return On Equity (ROE) PT. Bank Syari’ah Bukopin secara parsial. 

3. Bagaimana pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Equity (ROE) PT. 

Bank Syari’ah Bukopin secara simultan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1.  Mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syari’ah 

Bukopin secara parsial. 

2. Mengetahui  dan menganalisa pengaruh antara Financing to Deopsit Ratio 

(FDR) terhadap Return On Equity (REO) PT. Bank Syari’ah Bukopin secara 

parsial. 

3. Mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Kewajiban Penyedaiaan Modal 

Minimum (KPMM) dan Finanicng to Deopsit ratio (FDR) terhadap Return 

On Equity (ROE) PT. Bank Syari’ah Bukopin secara simultan. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, semua penulis melakukan 

penulisan yang tentunya dengan memberikan manfaat kepada para pembacanya. 

Seperti pada penulisan karya tulis ilmiah ini, manfaat yang akan didapatkan oleh 

para pembaca antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR) Terhadap Retun On Equity (ROE) hasil penelitian ini di harapkan 

dapat berkontribusi untuk menambah Khazanah teori mengenai Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 

industri perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan 

rekomendasi yang positif bagi PT. Bank Syari’ah Bukopin, khusus nya untuk 

memperbaiki pengelolaan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dimasa yang akan datang, supaya 

penggunaannya lebih efesien dan tepat sasaran dalam memperoleh pendapatan 

Return On Equity (ROE) yang maksimal. 


