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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh 

ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai 

pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian 

tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadji, M. Dawam Rahardjo, A.M. 

Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.
1
Perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah pertama 

di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat 

pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia pemerintah merubah UU 

Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 

Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam 

membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak 

tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini 

dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 

belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada 

tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang 

secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  
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Dalam perkembangannya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank 

Islam. Seperti pertama, adanya perubahan orientasi dari orientasi religius terhadap 

orientasi keuntungan yang memiliki persamaan ekspektasi dengan deposan bank 

konvensional. Ketika depositor memiliki motivasi karena keuntungan hal ini 

penting bagi management bank Islam untuk mengerti bahwa besarnya pengaruh 

bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam menyimpan dananya. Kedua, 

terbatasnya jaringan dan informasi teknologi dalam industri perbankan. Ketiga, 

sulitnya menemukan peminjam yang baik. Keempat, tingginya resiko sektor 

bisnis rill. Kelima, tingginya kompetensi penetapan harga diantara industri 

perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional. Keenam, terbatasnya 

Capital Adequency Ratio. Dengan demikian bank harus kuat dalam membentuk 

modal. Ketujuh, terbatasnya sumber daya manusia. 

Tantangan lainnya adalah market share bank Islam di Indonesia masih 

sedikit jika dibandingkan dengan market share bank nasional secara keseluruhan. 

Dimana market share bank islam masih dibawah 5%. Dengan kondisi tersebut, 

kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia tidak berhubungan dengan bank 

Islam.
2
  

Faktor utama yang mempengaruhi nasabah dalam membuat keputusan 

menyimpan dana adalah keuntungan.
3
 Selain itu bahwa ada tiga tipe deposan di 

Indonesia yaitu shariah loyalitas (patuh terhadap agama), floating segment 

                                                             
2Al Arif, M. N, “Tingkat Suku Bunga Bank Konvnsional Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan 

Persentase Bagi Hasil Di Bank Syariah”, dalam Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No 69 Tahun XXIII, 
juli 2010, hlm. 80-93. 

3Haron dan Ahmad,” The effect of Conventional interest rate and Rate on Profit on Fund Deposited 
with Islamic Banking System in Malaysia”, dalam International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 
No.4, tahun 2000. 
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(kekuatan pasar) dan conventional loyalist. Deposan di Indonesia termasuk dalam 

floating segment.
4
  

Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah dalam menjaga tingkat 

return yang diberikan kepada nasabah. Dengan karakteristik nasabah tersebut 

akan mempertimbangkan tingkat pengembalian dalam menginvestasi dananya. 

Apabila tingkat keuntungan perbankan syariah lebih rendah dari pada tingkat 

keuntungan bank konvensional maka akan terjadi diplacement risk (resiko 

peminahan dana). Dengan tipe deposan yaitu floating segment maka bagi hasil 

menjadi benchmark keberhasilan perbankan syariah dalam penghimpunan dana 

pihak ketiga. Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk 

menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah 

penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh 

dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah 

terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan 

besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang 

demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank 

syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga.  

Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan 

pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, tingkat laba 

bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para 

pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat 

diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan 
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manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha 

dan pengelola investasi yang baik akan menentukan kualitas usahanya sebagai 

sebagai lembaga intermediary dan kemampuan menghasilkan laba.
5
 

Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar 

perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya 

juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga 

mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku 

nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh 

keuntungan. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ghafur, dalam bukunya yang 

berjudul “Potret Perbankan Syariah Terkini : Kajian Krisis Perkembangan 

Perbankan Syariah” yang dilakukan di Jordan menunjukkan bahwa masyarakat 

sebetulnya lebih berorientasi pada profit daripada agama.
6
 Begitu juga di 

Indonesia, yang menegaskan faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat 

menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi hasil. Dengan 

demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas 

tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya.
7
 Nasabah penyimpan dana 

akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan 

investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah 

maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan 

                                                             
5Andryani Isan dan kunti sunaryo, “ Analisis pengaruh reurn on Asset, BOPO dan suku bunga 

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisni,. Volume 11. Nomor 01, 

September 2012. 
6El-Bdour R, dan Erol, C,  “Attitudes, Behaviour and Patronage Factors of Bank Customers 

towards Islamic Banks”, International Journal of Bank Marketing, Vol 7, Nomor 6, PP. Tahun 1998, hlm. 31-
39. 

7I.J. Mangkuto, „„Pengaruh tingkat suku bunga deposito konvensional dan tingkat pendapatan 
deposito Mudharaba terhadap pertumbuhan deposito di bank Muamalat Indonesia‟‟, “(The effects of 
conventional deposit interest rate and Mudaraba deposit yield to the deposit growth at bank Muamalat 
Indonesia)’’, (Jakarta: unpublished Master thesis, University of Indonesia, 2004). 
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memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian 

membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah 

dalam menghimpun dana pihak ketiga. Besarnya bagi hasil yang diperoleh, 

ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan 

keuntungan.
8
 Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh 

terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh 

terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana 

(konsep profit dan loss sharing). Dengan demikian kemampuan manajemen untuk 

melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola 

investasi yang baik (professional investment manager) akan sangat menentukan 

kualitas usahanya sebagai lembaga intermediary (perantara pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana) dan kemampuannya menghasilkan 

laba. 

Untuk mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah 

perbandingan antara Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). 

Semakin kecil rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil.
9
 Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu 

untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya 

                                                             
8Rangga. Apriandika, “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan 

Mudharabah Pada Bank Syariah”, dalam Jurnal,  Universitas Lampung, 2011. 
9Marnov. Nainggolan, “Analisis LDR, NIM, BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia”, 

(Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2009). 
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dengan tepat guna.
10

 Secara teoritis, efisiensi produksi bank syariah dalam 

mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan 

salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan 

yang paling tinggi dari suatu investasi.
11

 Nilai Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak 

pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain 

pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan 

biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan 

pendapatan yang paling tinggi. Apabila Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya 

peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah 

juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah Beban 

Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) maka semakin tinggi tingkat 

bagi hasil yang diterima oleh para nasabah. 

Sedangkan Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko 

pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukan kualitas pembiayaan bank 

syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, 

mengingat fungsi bank sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank 

syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan Non Performing Financing (NPF)  ikut 

mempengaruhi pencapain laba bank. Karena itulah bank menginginkan Non 

                                                             
10Nasrah. Mawardi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Return Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah Muthlaqah: Studi pada Unit syari‟ah Bank X”, dalam Jurnal Eksis,Vol. 4, 2008. 
11Siti, Juwariyah, “Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Efisiensi terhadap tingkat bagi hasil 

tabungan dan Deposito Mudharabah Muthlaqah Studi Bank Muamalat Indonesia”, (Yogyakarta: Skripsi UIN 
Sunan Kalijaga, 2008) 
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Performing Financing (NPF)  yang rendah. Nilai Non Performing Financing 

(NPF) yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilatas bank syariah. Dengan 

meningkatnya profitabilitas maka akan meningkatkan return bagi hasil yang akan 

diterima oleh nasabah.
12

 

Dalam hal ini, salah satu penilaian kemampuan bank yang dapat dilakukan 

adalah dengan menilai kinerja keuangan karena kinerja keuangan dapat 

menunjukan kualitas bank melalui penghitungan rasio keuangan. Dari uraian 

diatas, peneliti menggambarkan kondisi laporan keuangan pada Bank Syariah 

Mandiri untuk mengukur tingkat rasio Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Bagi Hasil 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Wibowo E. S., & Syaichu. W, “Pengaruh Suku Bunga ,Inflasi, CAR, BOPO, Inflasi terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah”, Diponegoro Journal of Management, 2013, hlm.1-10. 
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Tabel 1.1  

Perkembangan Laporan Triwulan Beban Operasional dan Pendapatan  

Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF)  

Pada Bank Mandiri Syariah Priode 2008-2015 

(Dalam Persentase) 

Periode Triwulan 
Rasio 

BOPO NPF TBH 

2008 

Maret 78.01 2.63 7.45 

Juni 77.89 2.15 7.33 

September 78.13 2.22 6.46 

Desember 78.71 2.37 7.28 

2009 

Maret 72.05 2.15 6.53 

Juni 73.88 1.92 6.87 

September 74.05 2.16 6.30 

Desember 73.76 1.34 6.20 

2010 

Maret 74.66 0.66 5.97 

Juni 73.15 0.88 5.99 

September 71.84 1.46 5.93 

Desember 74.97 1.29 5.81 

2011 

Maret 73.07 1.12 5.49 

Juni 74.02 1.14 5.36 

September 73.85 1.26 5.41 

Desember 76.44 0.95 4.82 

2012 

Maret 70.47 0.86 4.95 

Juni 70.11 1.41 5.55 

September 71.14 1.55 5.02 

Desember 73.00 1.14 4.80 

2013 

Maret 69.24 1.55 4.60 

Juni 81.63 1.10 4.85 

September 87.53 1.59 4.06 

Desember 84.03 2.29 4.55 

2014 

Maret 81.99 2.65 4.42 

Juni 93.03 3.90 4.46 

September 93.02 4.23 4.20 

Desember 98.46 4.29 4.11 

2015 

Maret 91.57 4.41 4.34 

Juni 96.16 4.70 3.97 

September 97.41 4.34 4.29 

Desember 94.78 4.05 4.72 
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Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan PT. Bank Syariah Mandiri Priode 

2008-2015 

Dari tabel 1.1 diatas, peneliti dapat merumuskan bahwa jumlah pada 

laporan keuangan Bank Syariah Mandiri terhadap rasio Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat 

Bagi Hasil dari tahun 2008 sampai 2015 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. 

Dimana setiap naik turunnya rasio Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) diikuti dengan 

berubahnya nilai Tingkat Bagi Hasil. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun 

dalam sebuah skripsi yang berjudul: Pengaruh Tingkat Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) 

Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah 

Mandiri. 
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B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas peneliti ingin menguji konsistensi dari 

peneitian terdahulu mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah dengan rumusan masalah bagaimana “Pengaruh Tingkat 

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing 

Financing (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank 

Syariah Mandiri”. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan 

ke dalam beberapa pertanyaan penelitian. 

1. Seberapa besar Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah 

Bank Syariah Mandiri? 

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

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri? 

3. Seberapa besar Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan 

Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar Non Performing Financing (NPF) secara 

parsial berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank 

Syariah Mandiri. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah Bank Syariah 

Mandiri. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran tentang penelitian empiris tentang tingkat bagi hasil 

deposito mudharabah yang mempengaruhi rasio Beban Operasional dan 

Pendapan Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF). 

2. Menjadi informasi atau sumber pengetahuan bagi manajemen Bank Syariah 

Mandiri dalam menjaga kualitas tingkat bagi hasil dengan mengendalikan 

kinerja keuangan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

dan Non Performing Financing (NPF). 

3. Sebagai pertimbangan kepada deposan Bank Syariah Mandiri agar 

mengamati kinerja rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah Mandiri. 

 


