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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia

yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Kehadiran PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak hanya untuk

memposisikan sebagai bank pertama murni syariah, tetapi dilengkapi dengan

keunggulan jaringan Real Time On Line terluas di Indonesia, serta merupakan

satu-satunya bank syariah yang membuka cabang luar negeri, yaitu Kuala

Lumpur, Malaysia.1

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak beberapa tahun lalu

mencatatkan kinerja keuangan yang kurang menggembirakan, mulai dari Non

Performing Financing (NPF) yang besar, permodalan yang menyusut, hingga

beban operasional yang tinggi, sehingga memicu kabar Bank Muamalat benar-

benar terancam bangkrut.

Peneliti Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis

Universitas  Indonesia (UI) Yusuf Wibisono menjelaskan masalah yang

dihadapi oleh Bank Muamalat terjadi karena rasio pembiayaan bermasalah yang

terlalu besar. Masalah di NPF yang terlampau tinggi, bahkan di tahun 2015

pernah NPF lebih dari 7%.Ini karena adanya masalah pada penyaluran

1Wikipedia, Bank Muamalat Indonesia: Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia/ (diakses tanggal 21-06-2019) pukul
19.23
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pembiayaan, akibat NPF tersebut maka profit dan permodalan terganggu

sehingga dibutuhkan tambahan modal. Namun pemegang saham mayoritas tak

mau menambahkan modal ke bank syariah pertama di Indonesia ini. Supaya

bisa jalan dengan baik, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk butuh investor baru

yang mampu mengucurkan modal.2

Kepala eksekutif pengawas perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan

penyebab utama permasalahan Bank Muamalat adalah dari sisi permodalan dan

bukan likuiditas. Permasalahan modal terjadi sebab para pemilik saham tersebut

tidak dapat meningkatkan porsi porsi permodalan kepada Bank Muamalat,

sedangkan disisi lain untuk melakukan pengembangan bisnis maupun ekspansi

bisnis, Bank Muamalat memerlukan modal yang lebih besar. Oleh karena itu,

Heru mengatakan bahwa Bank Muamalat memilih langkah untuk mencari

suntikan dana dari investor baru.3

Penyebabnya, pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar.

Puncaknya terjadi pada 2017. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy

Ratio/CAR) turun menjadi 11,58%. Angka itu masih dalam batas aman karena

konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% untuk menyerap risiko secara

countercyclical.4

2Sylke Febrina Laucereno. Prediksi Bisnis Bank Muamalat Kedepan: DetikFinance.
2018. https://finance.detik.com/moneter/d-3879581/prediksi-bisnis-bank-muamalat-ke-depan,
(diakses tanggal 21-06-2019)  pukul 20:20

3Yayu Agustini Rahayu. OJK buka-bukaan penyebab masalah ditubuh Bank Muamalat:
Merdeka.com. 2018. https://www.merdeka.com/uang/ojk-buka-bukaan-penyebab-masalah-di-
tubuh-bank-muamalat.html, (diakses tanggal 21-6-2019) pukul 20:29

4Roy Franedya dan Monica Wareza. Ilham Habibie CS, Sang Penyelamat Bank
Muamalat: CNBC Indonesia, A Transmedia Company. 2018.
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PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. belum menemukan titik terang

mengenai rencana suntikan dana segar oleh investor. Modal yang seharusnya

masuk sejak akhir 2018 belum juga terealisasi hingga dua bulan pertama tahun

ini. Andre Mirza Hartawan, pemilik 1,66% saham Bank Muamalat, menyatakan

belum mendapatkan informasi terbaru soal calon pembeli siaga (standby buyer)

penerbitan saham baru bank umum syariah pertama di Indonesia tersebut. “Tapi

kami berharap standby buyer baru harus memiliki proof of funds yang jelas

sebelum ditetapkan jadi standby buyer,” katanya kepada Bisnis, Senin

(18/2/2019).5

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Muamalat hendak menambah

modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights

issue. Konsorsium bentukan Ilham menyatakan siap menjadi pembeli siaga

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI senilai Rp 2 triliun.Hal ini telah disetujui

dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober

2018. Namun kemudian suntikan modal konsorsium yang terdiri dari Ilham

Habibie, keluarga Arifin Panigoro, Lynx Asia, dan SSG Capital dari Hong

Kong tersebut tersendat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal

bahwa konsorsium belum mampu menunjukan komitmen untuk penyehatan

Bank Muamalat. Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas

Perbankan OJK Heru Kristiana mengatakan otoritas ingin Bank Muamalat

https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180929092424-29-35310/ilham-habibie-cs-sang-
penyelamat-bank-muamalat, (diakses tanggal 27-8-2019) pukul 19.00

5Muhammad Khadafi. Suntikan Modal Bank Muamalat Belum Masuk: Bisnis Indonesia.
2019. https://finansial.bisnis.com/read/20190218/90/890014/suntikan-modal-bank-muamalat-
belum-masuk, (diakses pada tanggal 30-7-2019) jam 21.22
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menjadi bank syariah besar yang mampu bersaing dengan bank konvensional.

Menurutnya, memenuhi kebutuhan permodalan yang kuat dengan cara yang

kredibel dibutuhkan untuk menuju ke sana. Heru mengatakan tidak mau ada

investor (suntik modal sekarang), tapi tidak punya kemampuan

mengembangkan (Muamalat) ke depannya. Menurut perhitungan OJK,

Muamalat membutuhkan dana segar setidaknya Rp8 triliun. Dengan demikian

otoritas meminta investor yang hendak masuk menyetorkan Rp4 triliun ke

rekening penampung sebagai bukti komitmen.6

Bank sebagai salah satu badan usaha yang bergerak dibidang jasa

memiliki tujuan tertentu di dalam operasionalnya. Tujuan bank secara mikro

adalah menciptakan laba, sedangkan tujuan makronya menurut pasal 3 UU No.

10/1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk

mencapai tujuan itu maka bank harus benar-benar menjalankan fungsinya degan

baik, diantaranya adalah fungsi penghubung (financial intermediary) antara

savers (pihak kelebihan dana) dengan lenders (pihak yang kekurangan dana),

fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi transmini.7

Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya memiliki tujuan utama,

yaitu dapat mencapai profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank

menghasilkan laba dengan efektif dan efisien. Sumber dana adalah hal yang

6Muhammad Khadafi. Suntikan Modal Bank…, jam 21.22
7Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keungan Bukan Bank.(Jakaerta:

PT INDEKS, 2006), hal. 12
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paling penting bagi bank untuk meningkatkan jumlah kredit yang akan

disalurkan kepada masyarakat.

Modal merupakan factor yang amat penting bagi perkembangan dan

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.Setiap penciptaan

aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keungtungan juga berpotensi

menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat

digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva

dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga

atau masyarakat.

BI menetapkan PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (CAR) Bank Umum. Dalam PBI tersebut, secara tegas

disebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 persen

(delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut rasio (atmr) terhitung sejak

akhir Desember 2001. Dengan terbitnya PBI tersebut, ketentuan CAR minimal

4 persen yang sebelumnya berlaku melalui Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang perubahan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei

1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, dihapuskan.

Demikian pula halnya dengan beberapa ketentuan lain yang bersangkutan

dengan ketentuan CAR minimum bank. Syahril Sabirin, menegaskan bahwa

pada hakekatnya ketentuan mengenai CAR minimum 8 persen tersebut berlaku

bagi semua bank. Ketentuan ini berlaku baik bank itu merupakan bank besar
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maupun bank kecil serta apapun kegiatan usahanya. Ketentuan tersebut

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perbankan nasional dalam

berkompetisi di dunia internasional. Selain itu, peningkatan ketentuan CAR

menjadi 8 persen juga merupakan salah satu target dari program restrukturisasi

dan rekapitalisasi perbankan nasional.8

Hal yang perlu dicatat dalam PBI ini adalah adanya perubahan ketentuan

mengenai sanksi bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan CAR minimum 8

persen. Dalam ketentuan yang mengatur CAR minimum 4 persen, sanksi yang

diberikan kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hanya berupa

penurunan tingkat kesehatan saja. Sedangkan dalam PBI yang baru, bagi bank

yang tidak dapat memenuhi ketentuan CAR minimum 8 persen selain akan

mendapatkan sanksi penurunan tingkat kesehatan bank, juga akan dikenakan

sanksi administratif dalam rangka perhitungan tingkat kesehatan bank.

Selain itu, BI juga telah menerbitkan PBI lainnya yang menunjang

pemberian sanksi tersebut. PBI yang dimaksud adalah PBI No.

3/25/PBI/2001 yang dikeluarkan pada 26 Desember lalu. Peraturan tersebut

mengatur tentang penetapan status bank dan penyerahan bank kepada BPPN.

Dalam PBI tersebut, terhadap bank yang memiliki CAR kurang dari 8 persen

akan mendapat pengawasan intensif dari BI. Kemudian apabila kondisi

kesehatan bank tersebut terus menurun dalam jangka waktu tertentu yang sudah

8Ari. BI Baru Tetapkan Ketentuan CAR 8 Persen.: Hukum Online. 2001.
https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol4491/bi-baru-terbitkan-ketentuan-car-8-persen/
(diakses tanggal 27-8-2019)  pukul 19.00
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ditetapkan, maka BI akan menyerahkan bank tersebut kepada BPPN dengan

status Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).9

Upaya memenuhi tingkat kecukupan modal sebagaimana yang telah

diatur oleh Bank Indonesia merupakan hal yang amat penting untuk

diperhatikan karena tingkat kecukupan modal mencerminkan kemampuan bank

dalam menanggung resiko kerugian yang timbul. Selain itu tingkat modal yang

tinggi akan meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk

memperluas pembiayaan, memperluas jaringan kantor serta menyediakan

fasilitas kantor yang modern dan system telekomunikasi yang canggih,

sehingga dapat membuka peluang lebih besar dalam meningkatkan

profitabilitas bank.

Dalam pengelolaan aktiva bank/penggunaan dana bank harus

memperhatikan 3 sasaran, yaitu: likuiditas, keamanan, dan pendapatan

(profitabilitas).10 Likuiditas ialah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-

kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo.

Secara lebih spesifik, likuiditas ialah kesanggupan bank menyediakan alat-alat

lancar guna membayar kembali titipanyang jatuh tempo dan membarikan

pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan.11

9Ari. BI Baru Tetapkan Ketentuan CAR…, Jam 19.00
10Faisal Afiff, dkk.,Strategi dan Operasional Bank, (Bandung: PT. Eresco, 1996),hal.

151
11O. P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, (Bandung:

Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, Cet. 2, hal. 141.
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Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan perlu dilakukan

berbagai usaha  dan strategi guna mendukung  tercapainya tingkat kesehatan

perbankan yang optimal.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan keingintahuan penulis dan merasa

tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh kecukupan modal dan likuiditas

terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karena

itu, dalam skripsi ini penulis memberi judul: “Pengaruh Kecukupan Modal

dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk (Periode 2013-2017)

B. Batasan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah tersebut sangat

luas untuk dibahas dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk membatasi

masalah-masalah yang akan dibahas. Untuk itu pembahasan hanya akan

dibatasi sebagai berikut:

Data yang digunakan adalah Laporan Triwulan PT Bank Muamalat

Indonesia, Tbk. mulai tahun 2013 hingga tahun2017.

1. Lokasi penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Jl. Jend.

Sudirman No. 2 Jakarta 10220 PO BOX 4931.Telp: (021)2511414-

2511451-2511470.

2. Variabel yang digunakan adalah CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR

(Financing to Deposit Ratio) dan ROA (Return On Asset).
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C. RumusanMasalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kecukupan modal (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas

(ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk.?

2. Apakah likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada

PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk.?

D. TujuanPenelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal (CAR) terhadap

profitabilitas (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk.

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas (FDR) terhadap profitabilitas

(ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia, diharapkan dapat berguna sebagai

masukan  dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang

diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta dapat

meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi

mengenai kinerja PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, khususnya kepada

para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap

perbankan syariah.
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