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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam saat ini di Indonesia mengalami pertumbuhan 

yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syari’ah Bank Indonesia 

tahun 2012, secara kuantitas Perbankan Syari’ah terus mengalami peningkatan 

dalam jumlah bank. Di Indoneia, Bank Syari’ah yang pertama didirikan pada 

tahun 1992 adalah bank Muamalat Indonesia (BMI)
1
. Walaupun pekembangannya 

agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, 

Perbankan Syari’ah di Indonesia akan terus berkembang. Berasarkan data Bank 

Indonesia, prospek Perbankan Syari’ah pada tahun 2014 diperkirakan cukup baik. 

Industri Perbankan Syari’ah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi. 

Beberapa tahun terakhir perkembangan perbankan syari’ah Indonesia 

meningkat cukup pesat baik dari jumlah bank, jaringan kantor, volume usaha 

maupun variasi jasa dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat maupun 

bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, melakukan investasi 

yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan serta 

menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan
2
. 

Sejak diterbitkannya undang-undang (UU) N0.21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syari’ah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur 
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berbagai hal mengenai perbankan syari’ah di Indonesia, tercatat sebanyak 11 

Bank umum syari’ah, 23 Unit Usaha Syari’ah, dan 154 BPRS dengan total 

jaringan kantor sebanyak 2017, sedangkan secara geografis sebaran jaringan 

kantor perbankan syari’ah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih 

dari 120 kabupaten atau kota di 33 profinsi di Indonesia
3
. 

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis yang 

merupakan titik sentral akumulasi dana masyarakat sebelum disalurkan kembali 

kepada komponen penggerak ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya kehati-

hatian dalam menjaga peran perbankan agar tidak merugikan sistem 

perekonomian suatu negara. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, 

maka dibutuhkan bank yang sehat, sehingga dapat beroperasi secara optimal. 

Untuk itu, dalam menciptakan perbankan yang sehat, BI telah mengeluarkan 

program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu program penguatan struktur 

perbankan nasional yang bertujuan untuk memperkuat permodalan bank dalam 

rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha maupun resiko. 

Indikator permodalan merupakan the center of power perbankan oleh 

karenanya kriteria pengukuran kesehatan dan kinerja bank menjadi hal yang 

sangat krusial untuk diperhatikan oleh pihak manajemen.Kriteria rasio modal 

haruslah di kedepankan mengingat industri perbankan merupakan industri yang 

dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian 

masyarakat untuk melihat kesehatan bank ialah melalui aspek permodalan dan 
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atas dasar itulah masyarakat dapat membangun kepercayaan untuk menyerahkan 

dananya pada perbankan. 

Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 Bank for 

International Settlements (BIS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan 

yang lebih dikenal dengan The 1988 Accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai 

penerapan kerangka pengukuran bagi risiko pembiayaan, dengan mensyaratkan 

standar modal minimum adalah 8%. Sejalan dengan semakin berkembangnya 

produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan 

kerangka permodalan yang ada pada The 1988 Accord dengan mengeluarkan 

konsep permodalan baru yaitu The New Basel Capital Accord/Agreement yang 

lebih dikenal dengan Basel II.  

Basel II di Indonesia merupakan bagian dari tahapan Arsitektur Perbankan 

Indonesia yang dijalankan untuk periode tahun 2004-2013. Serta pada Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 telah ditegaskan kembali apa yang harus 

dipenuhi bank umum dalam menerapkan risk management khususnya 

menyangkut persyaratan permodalan bank (Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum). Adapun peraturan tersebut mengacu pada pelaksanaan 

persyaratan modal sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Basel Accord II. 

Dalam melihat kondisi perbankan apakah terjadi penurunan ataupun 

peningkatan kinerja dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Dengan 

analisis laporan keuangan yang baik, maka bank dapat lebih mengoptimalkan 

penyusunan rencana strategis ke depannya dalam meminimalisasi risiko keuangan 

yang muncul. Untuk itu, sebagai salah satu alat untuk mengukur pemenuhan 
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kewajiban permodalan dapat dihitung dengan menggunakan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dimana Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8%.
4
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 

dasarnya ada banyak baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. 

Dalam penelitian ini penyusun membatasi penelitian terhadap factor-faktor yang 

mempengaruhi CAR dari segi internal perusahaan yang dilihat dari rasio 

keuangan yang ada di perbankan, yakni : Non Perfoming Financing (NPF) dan 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

Faktor yangmemengaruhi rasio kecukupan modal (CAR) antara lain 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) menjadi salah 

satu ukuran atas kinerja fungsi bank, karenan NPF yang tinggi adalah indikator 

gagalnya bank dalam mengelola bisnis dan berdampak timbulnya masalah 

likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. pembiayaan bermasalah atau sering juga 

disebut Non Performing Financing (NPF) yaitu kualitas aktiva pembiayaan yang 

bermasalah akibatpinjaman oleh debitur yang gagal melakukan pelunasan karena 

adanya faktor eksternal.
5
 Batas minimum NPF yaitu 5 persen. Peningkatan NPF 

akan mencerminkan resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Apabila 

semakin tinggi NPF maka tunggakan margin pembiayaan semakin tinggi sehingga 

menurunkan pendapatan margin dan CAR akan turun pula. 

Selain faktor tersebut untuk mengetahui sebarapa efektif penyaluran 

pembiayaan bank, yang salah satunya merupakan kegiatan operasional bank, 
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maka menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). 

Rasio ini diukur dengan membandingkan dengan total biaya operasi dengan total 

pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan 

operasional dalam menutup biaya operasional. BOPO dijadikan variabel 

independen yang mempengaruhi CAR karena Semakin besar BOPO menunjukan 

kurang efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena biaya 

operasional yang harus ditanggung lebih besar dari pada pendapatan operasional 

yang diperoleh sehingga ada kemungkinan modal digunakan untuk menutupi 

biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendapatan operasional. 

Sebaliknya, semakin kecil BOPO menunjukan semakin efisiennya bank 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena biaya operasional yang harus 

ditanggung lebih kecil dari pada pendapatan operasionalnya. Sehingga aktivitas 

operasional bank menghasilkan keuntungan, dimana hal tersebut mampu 

meningkatkan modal bank dan meminimumkan tingkat risikonya. Selain itu, 

hubungan BOPO dengan CAR dapat dilihat semakin efisien bank menghasilkan 

laba melalui biaya operasionalnya, semakin meningkat pula modal yang 

ditanamkannya. Sehingga dapat dilihat hubungan negatif antara BOPO dengan 

CAR. Saat BOPO tinggi akan menurunkan CAR, dan begitupun sebaliknya. Saat 

BOPO rendah akan meningkatkan CAR. 

Dengan demikian alasan memilih variabel CAR sebagai variabel dependen 

dikarenakan CAR merupakan indikator yang paling penting menurut Bank 

Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank. Maka dari itu pada hal ini akan 
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menjelaskan bagaimana pengaruh NPF dan BOPO terhadap CAR dengan 

mengambil data laporan keuangan triwulan pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. 

Tabel 1.1 

Data Tingkat NPF, BOPO dan CAR Bank Syari’ah Mandiri  

Periode 2009-2014 

              (dalam persentase) 

Tahun Triwulan NPF BOPO CAR 

2009 

I 2.15 72.05 14.78 

II 1.92 73.88 14.07 

III 2.16 74.05 13.37 

IV 1.34 73.76 12.44 

2010 

I 0.66 74.66 12.52 

II 0.88 73.15 12.46 

III 1.45 71.84 11.49 

IV 1.29 74.97 10.64 

2011 

I 1.12 73.07 11.89 

II 1.14 74.02 11.26 

III 1.26 73.85 11.1 

IV 0.95 76.44 14.7 

2012 

I 0.86 70.47 13.97 

II 1.41 70.11 13.7 

III 1.55 71.14 13.2 

IV 1.14 73 13.88 

2013 

I 1.55 69.24 15.29 

II 1.1 81.63 14.24 

III 1.59 87.53 14.42 

IV 2.29 84.03 14.12 

2014 

I 2.65 81.99 14.9 

II 3.9 93.03 14.94 

III 4.23 93.02 15.63 

IV 4.29 98.46 14.81 
 Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT.Bank Syariah Mandiri6 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pada laporan keuangan Bank 

Syari’ah mandiri terhadap rasio NPF dan BOPO terhadap CAR mengalami 

fluktiatif setiap tahunnya. Dimana dapat kita lihat pada rasio NPF pada tahun 

2009 triwulan II dan IV mengalami penurunan masing-masing 0,24 dan 0,68, 
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pada tahun 2010 triwulan ke IV saja mengalami penurunan sebanyak 0,17, pada 

tahun 2011 disini kondisi NPF sangat baik karena tidak ada masalah dari triwulan 

I-IV, tahun 2012 hanya terjadi pada awal triwulan I terjadi penurunan 0,09. Tahun 

2013 hampir triwulan I sampai III terus mengalami Turun Naik, bila NPF naik 

CAR naik begitupun sebaliknya. Dan pada tahun 2014 juga terdapat kesamaan 

dari triwulan I sampai III terus mengalami kenaikan dan CAR juga naik. Hal ini 

tidak sesuai dengan teori yang ada dimana NPF terjadi kenaikan maka CAR akan 

menurun. 

Kemudian pada rasio BOPO dapat dilihat pada tahun 2009 triwulan IV 

mengalami penurunan 0,29. Tahun 2010 triwulan I sampai III terjadi penurunan 

dan kenaikan dimana BOPO naik CAR juga mengalami kenaikan dan sebailiknya. 

Tahun 2011 triwulan III terjadi penurunan 0,17 dan triwulan IV naik sebesar 2,59. 

Tahun 2012 triwulan I dan II masing-masing mengalami penurunan 5,97 dan 0,36 

triwulan IV naik 1,86. Tahun 2013 triwulan III naik 5,9 dan triwulan IV turun 3,5. 

Dan pada tahun 2014 hanya pada triwulan ke II terjadi kenaikan sebesar 11,04 

disini juga tidak sesuai dengan teori yang ada dimana BOPO naik CAR akan 

turun begitupun sebaliknya BOPO mengalami penurunan maka modal bank akan 

meningkat maka CAR akan mengalami kenaikan. Disini pada laporan rasio 

keuangan triwulan pada Bank Syari’ah Mandiri terdapat hal yang tidak sesuai 

dengan teori yang ada maka perlu adanya penelitian lebih lanjut  

 

 

 



8 

 

 
 

Gambar 1.1 

Grafik Tingkat NPF, BOPO dan CAR Bank Syari’ah Mandiri  

Periode 2009-2014 

 

 

Dengan adanya grafik diatas yaitu untuk mempermudah membaca 

bagaimana tingkat kenaikan dan penurunan rasio-rasio yang ada terlihat bahwa 

rasio NPF mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan BOPO tergolong stabil 

selanjutnya CAR dapat menyebabkan masalah maka bank menjadi tidak efisien 

dalam menjalankan modal maupun aktifitasnya. 

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengangkat objek ini menjadi sebuah penelitian, maka penulis mengambil judul 

Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada Bank Syari’ah Mandiri Tbk. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syari’ah Mandiri? 

2. Bagaimana Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pembiayaan pada Bank Syari’ah 

Mandiri? 

3. Bagaimana Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Pada Bank Syari’ah Mandiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Menganalisis Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syari’ah Mandiri. 

2. Menganalisis Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syari’ah Mandiri. 

3. Menganalisis Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) dan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada Bank Syari’ah Mandiri. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

  Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam hal 

pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penyusun 

  Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada perbankan. 

b. Bagi Perbankan  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

tentang Non Perfoming Financing (NPF) dan Biya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) dalam mempengaruhi Capital Adequacy 

Ratio (CAR). 


