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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan 

pesatnya pertumbuhan bank syariah dimotori oleh adanya kebijakan Dual Banking 

System. Dual banking system adalah penyelenggaraan dua sistem perbankan (syariah 

dan konvensional) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di industri perbankan Peraturan ini 

merupakan kelanjutan dari Peraturan Bank Indonnesia No 4/PBI/2002 tentang 

perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank umum 

berdasarkan prinsip syariah oleh Bank umum Konevensional yang memperbolehkan 

Bank Umum Konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah yang merupakan 

cikal bakal berdirinya Bank Umum Syariah pada umumnya.1 

Salah satu yang menjadi perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank 

Syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS adalah badan yang ada 

di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN 

di Lembaga Keuangan Syariah tersebut2 

                         

 1Sri Astuti Pengaruh ROA, NIM, LEVEREGE ,dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik 

Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah  (UIN Sunan Kalijaga) hlm 1 dalam http://digilib.uin-

suka.ac.id/view/divisions/jur=5Fkei/2013.type.html diakses pada 11 Mei 2016 
2 Fatwa DSN MUI No:kep 98/MUI/III/2001  
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Fungsi utama dari berdirinya suatu Bank adalah sebagai lembaga intermediasi 

antara pihak yang memeiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. 

Dasar utama dari kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Karena masyarakat akan menitipkan 

dananya kepada Bank dengan alasan utama adalah kepercayaan terhadap Bank 

tersebut.  

Persaingan antar bank syariah semakin ketat, secara langsung ataupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. 

Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank 

syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas 

bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk 

mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang.3 

Untuk menghasilkan profitabilitas yang baik, perbankan syariah harus 

memperhatikan perkembangan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank 

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik 

menyangkut aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana investasi, distribusi, 

atau konsumsi dalam kaitannya dengan uang.  

Indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank, penilaian aspek 

profitabilitas guna mengetahui kemampuan bank dalam menciptakan profit, yang 

                         

3 Desi Susila Faktor-Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas pada PT BANK MUAMALAT 

TBK Tahun 2004-2012 hlm 1dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/11138/. Diakses pada May 11 2016 
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sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada 

akhirnya akan berdampak baik pada interen maupun eksteren bank4. 

Permodalan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatiakn 

kestabilannya oleh bank, permodalan perbankan syariah yang dapat dijaga dengan 

baik oleh bank akan dapat menyerap kerugian yang disebabkan oleh aktifitas 

operasional bank. Salah satu rasio yang dapat digunakan dalam melihat seberapa 

besar bank dapat menyediakan modal adalah Capital Adequacy Ratio (CAR).   

Capital Adequacy Ratio (CAR) dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal 

bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko 

yang akan muncul.5 Atau dengan kata lain kemapuan Bank dalam menyediakan 

modal untuk mengantisipasi akan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh aktifitas 

operasional Bank. Bank Indonesia menetapkan batas minimum rasio kecukupan 

modal Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 8 %. Semakin tinggi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) semakin banyak juga modal yang dimilki oleh bank dalam menutupi 

kerugian aset. 

Dalam kinerja keuangan bank, selain aspek permodalan ada juga aspek 

profitabilitas yang harus diperhatikan oleh bank. salah satu rasio yang dapat 

mengukur seberapa besar profit atau laba yang dapat dihasilkan oleh bank syariah 

tersebut adalah Return On Equity (ROE).  

                         

4 Abdullah, Faisal. 2004 Manajemen Perbankan. (Malang: UMM Press) hlm 120 
5Usman Rachmadi. 2003 Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia, (Jakarta:Sinar 

Grafika) hlm 365 
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Return On Equity (ROE) adalah  rasio yang mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilki untuk mampu memberikan 

laba atas ekuitas.6 Angka Return On Equity (ROE) yang semakin tinggi memberikan 

indikasi pengembalian modal yang ditanam akan semakin tinggi pula. Modal 

merupakan salah satu penggerak bank dalam melakukan aktifitas operasionalnya, 

maka dari itu bank harus tetap menjaga kestabilan profitabilitasnya.7 Berikut adalah 

fluktuasinya: 

Tabel 1.1 

Rata-Rata nilai CAR, dan ROE pada PT BRI Syariah tahun 2012-2015  

per Triwulan 

(Dalam bentuk presentase)   

Tahun 
Periode 

Per Triwulan 

Indikator 

CAR Ket ROE Ket 

2012 

I 14,34 - 1,41 - 

II 13,59 ↓ 9,98 ↑ 

III 12,92 ↓ 11,40 ↑ 

IV 11,35 ↓ 10,41 ↓ 

2013 

I 11,81 ↑ 18,63 ↑ 

II 15,00 ↑ 14,81 ↓ 

III 14,66 ↓ 13,16 ↓ 

IV 14,49 ↓ 10,20 ↓ 

2014 

I 14,15 ↓ 4,07 ↓ 

II 13,99 ↓ 0,24 ↓ 

III 13,86 ↓ 0,49 ↑ 

IV 12,89 ↓ 0,44 ↓ 

2015 

I 13,22 ↑ 6,07 ↑ 

II 11,03 ↓ 7,16 ↑ 

III 13,82 ↑ 6,72 ↓ 

IV 13,94 ↑ 8,20 ↑ 

 Sumber: Laporan Keuangan Bank BRI Syariah tahun 2012-2015   

                         

6Fahmi, Irham. 2013 Analisis Laporan Keungan (Bandung:CV Alfabeta)hlm 137 

 7Anindita Dani Permatasari, Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM BOPO, GWM, Istitutional 

Ownership (Universitas Diponergoro:2010) hlm 5 
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Pada tabel diatas terdapat beberapa fenomena yang terjadi tak sesuai dengan 

teori pada laporan keuangan PT. Bank BRI SYARIAH pada triwulan pertama di 

tahun 2012 CAR mengalami penurunan yaitu sebesar 0,75 tetapi tidak tidak diikuti 

dengan trurunnya ROE, ROE mengalami kenaikan sebesar (8,57). Selanjutnya pada 

periode kedua CAR mengalami penurunan kembali sebesar 0,67 tetapi tetap tidak 

diikuti dengan ROE yang seharusnya turun. Disini ROE mengalami kenaikan sebesar 

(1,42). Pada tahun 2013 ada beberapa fenomena yang kembali terjadi yaitu pada 

triwulan kedua CAR mengelami kenaikan sebesar (3,19), tetapi tidak  diikuti dengan 

kenaiakan ROE, dalam laporan keuangan yang terdapat diaatas tahun 2013 triwulan 

kedua ROE mengalami punurunan sebesar 3,82. Selanjutnya pada tahun 2014 ada 

fenomena yang kembali terjadi yaitu penurunan CAR sebesar 0,13 yang seharusnya 

diikuti oleh ROE yang mengalami penurunan tetapi faktanya ROE mengalami 

kenaikan sebesar 0,25. Dan pada periode terakhir laporan keungan diatas, masih 

terdapat fenomena yang terjadi yaitu, pada triwulan kedua CAR mengalami 

penurunan sebesar 2,19 tetapi tidak diikuti dengan menurunnya ROE, faktanya ROE 

mengalami kenaikan sebesar (1,09). Dan pada triwulan ketiga ditahun yang sama 

ketika CAR mengelami kenaikan sebesar (2,79) pada laporan keuangan yang terdapat 

diatas, ROE mengalami penurunan yaitu sebesar 0,44.  

Dibawah ini tedapat grafik mengenaik fluktuasinya rasio pada PT Bank BRI 

Syariah tahun 2012-2015: 
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Grafik 1.2 

Perkembangan Capital Adequcy Ratio (CAR), dan Return On Equity 

(ROE) 

 

Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk menguji konsistensi dari 

hasil penelitian terdahulu mengenai korelasi antara rasio tertentu terhadap Return On 

Equity (ROE), dan terdapat beberapa fenomena empiris yaitu fluktuasinya rasio pada 

laporan keuangan Bank BRI SYARIAH pada tahun 2012-2015. Penulis bermaksud 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PENGARUH CAPITAL 

ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA 

PT BANK BRI SYARIAH TAHUN 2012-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian didasarkan kepada adanya fenomena empiris yaitu fluktuatifnya 

rasio keuangan pada PT Bank BRI Syariah tahun 2012-2015 maka dapat disampaikan 

beberapa pertanyaan mengenai penelitian: 
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1. Bagaimana tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT. Bank BRI Syariah?  

2. Bagaimana tingkat Return On Equity (ROE)  pada PT. BRI Syariah ? 

3. Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On 

Equity (ROE)  pada PT. BRI Syariah? 

C. Tujuan Masalah dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT. BRI Syariah 

2. Untuk mengetahui tingkat Return On Equity (ROE)  pada PT. BRI Syariah 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Return On Equity (ROE) pada PT. BRI Syariah.     

A. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan perbankan  

Hasi dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengeloan dana bank dalam 

rangka meningkatkan profitabilitas bank. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam penelitian 

mengenai profitabilitas bank syariah yakni rasio Return On Equity (ROE) dan 

mengenai rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

 

 


