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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perbankan syariah hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Bahkan bank-bank konvensional kini banyak yang mencoba 

peruntungan dengan membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat 

yang besar dan positif terhadap perbankan syariah. Namun, tidak hanya pada 

lembaga keuangan bank saja yang membuka divisi syariah, lembaga keuangan 

non bank pun mencoba peruntungannya dengan membuka divisi syariah, seperti 

pegadaian syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, reksadana 

syariah, dan obligasi syariah (sukuk). 

 PT. Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu dari banyaknya lembaga 

keuangan bank yang kegiatan usahanya bermula dilakukan secara konvensional 

hingga kemudian membuka divisi baru yang kegiatan usahanya beroperasi sesuai 

dengan prinsip syariah. Adapun beberapa contoh bank umum yang juga membuka 

divisi syariah antara lain, Bank Mandiri menjadi Bank Syariah Mandiri dan Bank 

BRI menjadi Bank BRI Syariah. 

 PT. Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip 

syariah yang bermula masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin Tbk. 

diakuisisinya PT. Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh 

PT. Bank Bukopin Tbk. Dalam perkembangannya, kemudian PT. Bank 
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Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT. Bank 

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

bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 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 PT. Bank Syariah Bukopin yang secara resmi mulai efektif beroperasi 

tanggal 9 Desember 2008.1 

 Bank berperan sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial 

intermediary),2 antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dan pihak yang 

membutuhkan dana (deficit). Fungsinya tidak lain bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal ini 

dilakukan melalui penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit, baik itu kredit modal 

kerja maupun kredit investasi.  

 Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah yang 

mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Mengingat fungsi bank 

sebagai penyaluran pembiayaan, hendaknya dilakukan analisis pembiayaan 

berupa pemeriksaan dan penyeleksian serta pengawasan. Hal ini dilakukan agar 

dapat meminimalisir risiko yang timbul ketika analisis yang dilakukan tidak 

sesuai ketaatan atau adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga 

tidak memperoleh kembali cicilan pokok yang dibebankan. Maka ini yang disebut 

dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) yaitu 

terjadinya tunggakan setoran pembiayaan bahkan dapat terjadi kredit macet.  

                                                           
 1 Editor, “Profil Bank Syariah Bukopin”, dalam http://www.syariahbukopin.co.id/id/ 

tentang-kami/profil-perusahaan diakses tanggal 25 April 2017. 

 2 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 

2005), hlm. 15. 

http://www.syariahbukopin.co.id/id/%20tentang-kami/profil-perusahaan
http://www.syariahbukopin.co.id/id/%20tentang-kami/profil-perusahaan
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 Rasio Non Performing Financing (NPF) dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Penerapan rasio Non 

Performing Financing (NPF) di bawah 5% yang dikeluarkan Bank Indonesia 

membuat bank-bank berupaya memenuhi ketentuan tersebut, karena tingginya 

Non Performing Financing (NPF) khususnya kredit macet akan memberikan 

kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan. 

 Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat fungsi bank selain 

sebagai penghimpun dana (funding), tetapi juga berfungsi sebagai penyaluran 

dana (lending), sehingga perlu adanya analisis yang tepat terhadap laporan 

keuangan agar bank selalu dalam keadaan solvabel dan tidak terjadi pembiayaan 

bermasalah. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang lebih 

besar lagi terhadap suatu perbankan. 

 Adapun begitu, dana yang berasal dari hutang juga dibutuhkan perusahaan, 

karena pembiayaan kegiatan operasional tidak dapat diutup hanya dengan modal 

perusahaan. Penggunaan hutang akan membantu perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Maka suatu perbankan harus dapat mengembalikan atau membayar segala 

kewajiban jangka panjangnya, sehingga ditekankan agar suatu perbankan berada 

dalam keadaan solvabel. Dikatakan solvabel apabila suatu perusahaan memiliki 

aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya. 

 Dalam menghitung tingkat solvabilitasnya, untuk mengukur seberapa 

besar total aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar 

hutang perusahaan berpengaruh berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, maka 
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dapat digunakan perhitungan Debt to Asset Ratio (DAR).3 Rasio ini merupakan 

persentase dana yang diberikan oleh kreditur bagi perusahaan. Semakin tinggi 

nilai persentasenya dapat dikatakan tidak baik atau buruk karena akan berdampak 

semakin tinggi risiko perusahaan berupa ketidakmampuan perusahaan membayar 

semua kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu 

perbankan, bahkan risikonya yang lebih buruk lagi yaitu perusahaan akan 

bangkrut dan merugikan pemegang saham. 

 Selain itu, tentunya tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) dan 

Debt to Asset Ratio (DAR) akan memberikan pengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan modal perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang tersedia atas modal yang 

diinvestasikan diukur melaui rasio Return On Equity (ROE). Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya.4 Besarnya nilai Return On Equity (ROE) akan memberikan daya tarik 

bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan, karena rasio 

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran atau indikator penting shareholders. 

Semakin tinggi tingkat rasionya, semakin tinggi pula nilai perusahaannya. 

 Berikut disajikan tabel laporan keuangan berupa total perhitungan Non 

Performing Financing (NPF), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Return On Equity 

(ROE) pada PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2016 sebagai berikut: 

                                                           
 3 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 156. 

 4 Kasmir, Manajemen Perbankan, hlm. 204. 
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Tabel 1.1 

Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Syariah Bukopin  

Periode Tahun 2014-2016 (dalam triwulan)5 

Sumber data: www.syariahbukopin.co.id, diakses tanggal 20 Maret 2017 (data diolah) 

 Berdasarkan tabel di atas, variabel x1 (NPF) pada tahun 2014 mengalami 

penurunan setiap periodenya, pada tahun 2015 dominan terjadi penurunan dan 

terjadi kenaikan hanya pada periode triwulan IV sebesar 0,29%, sedangkan pada 

tahun 2016 fluktuatif yaitu kenaikan disertai penurunan per triwulannya. 

Perubahan pada variabel x2 (DAR), pada tahun 2014 dominan terjadi kenaikan dan 

penurunan hanya pada triwulan III sebesar 4,02%. Pada tahun 2015 perubahannya 

fluktuatif yaitu terjadi kenaikan juga penurunan, sedangkan pada tahun 2016 

dominan terjadi kenaikan dan penurunan hanya terjadi hanya pada triwulan IV 

                                                           
 5 Editor, “Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2014-2016”, 

dalam http://www.banksyariahbukopin.co.id diakses tanggal 20 Maret 2017. 

Tahun Triwulan 
NPF (x1) DAR (x2) ROE (y) 

% 

2014 

I 3,97  93,48  2,58  

II 3,86 ↓ 93,57 ↑ 3,33 ↑ 

III 3,81 ↓ 89,55 ↓ 2,55 ↓ 

IV 3,34 ↓ 90,29 ↑ 2,44 ↓ 

2015 

I 3,95 ↑ 90,09 ↓ 2,75 ↑ 

II 2,47 ↓ 90,15 ↑ 3,84 ↑ 

III 2,45 ↓ 88,23 ↓ 5,11 ↑ 

IV 2,74 ↑ 89,14 ↑ 5,35 ↑ 

2016 

I 2,34 ↓ 89,46 ↑ 9,37 ↑ 

II 2,37 ↑ 89,85 ↑ 8,34 ↓ 

III 2,05 ↓ 89,94 ↑ 8,31 ↓ 

 IV 2,72 ↑ 88,62 ↓ 5,15 ↓ 

http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.banksyariahbukopin.co.id/
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sebesar 1,32%. Sedangkan pada variabel y (ROE), tahun 2014 dominan 

mengalami penurunan dan kenaikan hanya terjadi pada triwulan II sebesar 0,75%. 

Pada tahun 2015 mengalami kenaikan terus menerus per triwulannya, sedangkan 

pada tahun 2016 sebaliknya dari tahun 2015 yaitu terus mengalami penurunan 

setiap triwulannya. 

 Untuk lebih jelasnya, perubahan tingkat Non Performing Financing 

(NPF), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank 

Syariah Bukopin Periode 2014-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Grafik 1.1 

Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Syariah Bukopin  

Periode Tahun 2014-20166 

Sumber data: www.banksyariahbukopin.co.id, diakses tanggal 20 Maret 2017 (data diolah) 

 Dilihat dari grafik di atas, perubahan tingkat Non Performing Financing 

(NPF), Debt to Asset Ratio (DAR), dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank 

Syariah Bukopin Periode 2014-2016 sangat fluktuatif. Penurunan pada tingkat 

                                                           
 6 Editor, “Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2014-2016”, 

dalam http://www.banksyariahbukopin.co.id diakses tanggal 20 Maret 2017. 
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Non Performing Financing (NPF) mengakibatkan kenaikan pada tingkat rasio 

Return On Equity (ROE). Begitupun pada tingkat Debt to Asset Ratio (DAR) yang 

semakin menurun berdampak pada kenaikan pada nilai Return On Equity (ROE). 

 Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Non 

Performing Financing (NPF) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return 

On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2014-2015. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasi adanya pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Debt to 

Asset Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE). Selanjutnya, penulis 

merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Return 

On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Bukopin periode 2014-2016 secara 

parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On 

Equity (ROE) PT. Bank Syariah Bukopin periode 2014-2016 secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Debt to Asset 

Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Bukopin 

periode 2014-2016 secara simultan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Equity 

(ROE) PT. Bank Syariah Bukopin periode 2014-2016 secara parsial; 

2. pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap Return On Equity (ROE) PT. 

Bank Syariah Bukopin periode 2014-2016 secara parsial; 

3. pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Debt to Asset Ratio (DAR) 

terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Syariah Bukopin periode 2014-

2016 secara simultan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini tentunya memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kegunaan Ilmiah 

a. Bagi penulis, dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh Non 

Performing Financing (NPF) dan Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap 

Return On Asset (ROA) baik secara parsial maupun simultan pada PT. 

Bank Syariah Bukopin. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

pembahasan yang lebih luas dan terperinci. 
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2. Kegunaan Sosial 

a. Bagi pihak perbankan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan dan 

menekankan bank supaya tetap dalam keadaan solvabel sehingga tidak 

memberi pengaruh buruk terhadap Return On Equity (ROE) di PT. Bank 

Syariah Bukopin. 

b. Bagi investor, dapat memberikan informasi dan menjadi bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan untuk berinvestasi di PT. Bank 

Syariah Bukopin. 

 


