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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Dasarnya bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara 

(intermediaries) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana kepada 

masyarakat yang kekurangan dana. Oleh karena itu bank berkewajiban untuk 

diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan 

syariah dengan perbankan konvensional terletak pada larangan sistem bunga. 

Dalam operasionalnya, perbankan syariah menggunakan instrumen bagi hasil 

(profit sharing) yang sesuai dengan syariat islam.  

Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain yaitu sebagai perekat 

nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, 

memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar 

keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi 

mobilitas dana. Bank syariah juga menjadi pemegang amanah dalam mengelola 

dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas 

dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Selain itu juga 

menjadi pihak yang bertindak sebagai salah satu penyedia jasa lalu lintas 

pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.1 

 
1Lihat, Leilia Nur Latifah, Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015), (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.3 
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Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di 

Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta 

perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Namun bank syariah 

sebagai perusahaan yang juga merupakan perusahaan yang berorientasi pada 

profit, maka tetap saja tujuan akhir dari bank syariah adalah memperoleh laba 

yang maksimal guna melancarkan siklus kehidupan perusahaan. Salah satu 

indikator penilaian kinerja keuangan bank adalah tingkat profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan dan mengahasilkan laba secara efektif dan efisien. Hal ini ditunjukkan 

oleh laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan pendapatan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Intinya adalah profitabilitas 

menunjukkan efisiensi perusahaan. Dengan semakin banyak laba yang dihasilkan 

oleh suatu bank, hal itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada bank tersebut 

bisa dikatakan baik.2  

Pengukuran tingkat profitabilitas dapat menggunak rasio Return of Asset 

(ROA). Berdasarkan Surat Edaran BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, 

ROA merupakan pengukuran kinerja keuangan bank dalam memperoleh suatu 

laba sebelum pajak yang berasal dari total aset bank. ROA merupakan metode 

pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang 

tersedia pada laporan keuangan serta besarnya ROA dapat mencerminkan hasil 

dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.3 

 

 

 

 

 

 

 
2Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.196 
3Lihat, Desi Marilin Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias,  Pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga, Nilai Tukar Valas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada 

PerbankanSyariah di Indonesia Periode 2005-2009, (Jurnal Akuntansi AKRUAL 3 (2) (2012): 

147-166), h,149 
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                                              Tabel 1 

Pertumbuhan Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

Return On Asset (ROA) Periode 2014-2018    

TAHUN INFLASI(%) 
SUKU BUNGA 

(BI RATE) (%) 

PDB 

(TRILIUN RP) 

ROA 

(%) 

2014 8,36% 7,75% 10.542 0,41 

2015 3,35% 7,50% 11.540 0,49 

2016 3,02% 4,75% 12.406 0,63 

2017 3,61% 4,25% 13.588 0,63 

2018 3,13% 6,00% 14.837 1,26 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, BI dan BPS, tahun 2019. 

Berdasarkan (Tabel 1) memperlihatkan perubahan angka dari rasio 

profitabilitas yang dicapai Bank Umum Syariah menggunakan rasio Return On 

Asset (ROA) yang diperoleh dari tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan 

dalam lima tahun terakhir. Nilai Return On Asset (ROA) tahun 2014 sebesar 

0,41% lalu naik sebesar 0,49% pada tahun 2015, kemudian naik lagi sebesar 

0,63% pada tahun 2016 pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 0,63% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,26%.  

Perkembangan Tingkat  profitabilitas bank memerlukan  informasi 

mengenai faktor-faktor  yang mempengaruhi profitabilitas.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kondisi profitabilitas suatu bank adalah ekonomi makro. 

Kaitannya dalam hal ini, faktor-faktor ekonomi makro seperti pendapatan nasional 

meliputi produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto, tingkat 

pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan suku bunga. 

Data yang ditampilkan pada (Tabel 1) menjelaskan bahwa inflasi, suku 

bunga (Bi rate) dan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia mengalami 
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fluktuasi. Fluktuasi dapat dilihat dari sisi inflasi yang mengalami penurunan pada 

tahun 2014 sebear 8, 36% sampai 2016 sebesar 3,02% dan mengalami kenaikan 

kembali pada tahun 2017 sebesar 3,61%  dan mengalami penurunan kembali pada 

tahun 2018 sebasar 3,13%. Suku bunga (Bi rate) mengalami penurunan presentase 

pada tahun 2014 sampai 2017 tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 

6,00%. Sedangkan pada Produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan 

untuk setiap tahunnya selama lima tahun belakang .  

 Praktiknya, bank cukup berpengaruh terhadap inflasi. Kenaikan tingkat 

inflasi dapat berakibat pada beban operasional bank yang akan meningkat. 

Menurut para pakar islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian 

karena melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap manabung dari 

masyarakat yang mengakibatkan hasrat masyarakat untuk manabung di bank 

berkurang (turunnya marginal propensity to save).4 

Terjadinya inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian pada kondisi 

makroekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan 

dananya untuk konsumsi. Tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau 

pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak 

mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau 

diinvestasikan. 

Tingginya angka inflasi dapat berdampak pada sektor perbankan. Oleh 

karena itu, Bank Indonesia juga perlu untuk menetapkan tingkat suku bunga (BI 

Rate) yang sesuai sebagai dasar atau patokan bank umum dan swasta untuk 

menetukan suku bungaagar dapat tetap likuid dan menguntungkan.Jika inflasi 

meningkat, maka BI akan meningkatkan suku bunganya dan kemudian Bank 

 
4Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 

h.139 
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Syariah juga akan meningkatkan bagi hasil deposito maupun pembiayaan yang 

akan menimbulkan ketertarikan dari para nasabah yang akan berdampak pada 

peningkatan profitabilitas Bank Syariah tersebut, sehingga menunjukan hubungan 

yang positif diantara keduanya. Hal ini juga di karenakan sistem Bank Syariah 

yang tidak menganut sistem bunga, sehingga uang yang dikelola tidak akan terlalu 

mengalami gejolak apabila inflasi terjadi seperti halnya Bank Konvensional. 

 Bersarnya tingkat suku bunga (BI rate) menjadi salah satu faktor bagi 

perbankan untuk menetukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan 

masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang 

ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni dengan semakin banyaknya dana 

yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dimana dari kredit yang 

disalurkan tersebut, bank memperoleh profit sehingga, semakin banyak kredit 

yang disalurkan  berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank.5 

Profitabilitas perbankan syariah juga ditentukan oleh variabel produk 

dosmetik bruto (PDB).  Produk Dosmetik Bruto (PDB) merupakan nilai barang 

dan jasa yang diperoduksikan di dalam Negara tersebut dalam satu tahun 

tertentu.Tabungan dalam suatu Negara sangat dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan yang diterima masyarakat bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal 

ini mengidikasikan bahwa semakin besar PDB suatu negara, maka kemampuan 

masyarakat untuk menabung juga semakin tinggi. Sehingga akan dapat 

meningkatkan profitabilitasperbankan syariah.6  

Pertumbuhan PDB mempunyai dampak terhadap kualitas pembiayaan 

yang diberikan oleh perbankan. Ketika PDB meningkat secara teori terjadi 

peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis menggeliat. pertumbuhan PDB 

mempunyai dampak terhadap kualitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan.  

 
5Oktavia Rosana Dewi, Pengaruh dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate dan Kurs terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, ( Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan  Lampung, 2018), h.15 
6Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h.34 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan 

penilitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Produk Domestik 

Bruto Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia” 

B. Batasan Masalah 

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

untuk menjamin validitas hasil penelitian dan mencegah perluasan makna dan 

ambiguitas dari penelitian ini. Batasan-batasan masalah yang akan di bahas adalah 

Profitabilitas dengan rasio pengukuran Return On Asset (ROA) pada Bank Umum 

Syariah yaitu PT. Bank BNI Syariah (BNIS), PT. Bank Muamalat Indonseia 

(BMI), PT. Bank Syariah MEGA Indonesia (BSMI), PT. Bank Panin Syariah 

(BPS), PT. Bank BRI Syariah (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT. 

Bank BTPN Syariah 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu 

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabiltas perbankan 

syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

2. Apakah Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabiltas perbankan 

syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

3. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabiltas perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap profitabiltas perbankan syariah 

di Indonesia periode 2014-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga terhadap profitabiltas perbankan 

syariah di Indonesia periode 2014-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap 

profitabiltas perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian di harapkan dapat berguna sebagai acuan, refrensi, informasi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai inflasi, suku bunga  dan PDB yang 

mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahanreferensi 

ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untukpenelitian selanjutnya 

dan untuk para pembaca dapat menambahwawasan mengenai pengaruh inflasi, 

suku bunga  dan PDB yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan wacana bagi perbankan agar dapat mengetahui 

kinerja keuangan pada periode yang sudah ditentukan, serta dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan profitabilitas bank di masa yang 

akan datang.  


