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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Emas dari dulu dianggap sebagai simbol kekayaan dan 

kemewahan karena nilai tinggi dan keindahan yang luar biasa. 

Emas  merupakan salah satu komoditas yang sangat diminati untuk 

instrumen investasi dengan pengembalian yang tinggi menjanjikan 

dibandingkan dengan komoditas lain yang sifatnya mudah dijual 

kembali jika sewaktu-waktu diperlukan (Sulistyowati, 2016).Emas 

merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. 

Jika dinyatakan dalam bentuk rupiah harga emas memiliki 

keunikan, seperti harga emas di Indonesia yang memiliki 

kecenderungan selalu naik dan tidak terlalu signifikan jika 

mengalami penurunan. Fluktuasi harga emas ditentukan oleh 

beberapa faktor yaitu dolar Amerika Serikat serta faktor 

fundamental. Faktor fundamental akan mempengaruhi permintaan 

dan ketersediaan emas (suplay dan deman) sehingga hal tersebut 

dapat mempengaruhi harga emas (Salim, 2010).  
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Perubahan kenaikan dan penurunan tersebut disebut dengan 

fluktuasi. Fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu 

variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar 

(Yohanes, 2007). Harga emas yang ternyata mengalami fluktuasi 

perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi emas untuk 

mengukur resiko investasi. Kecenderungan nasabah akan 

menggadaikan emasnya saat harga emas sedang naik sehingga 

nasabah akan mendapatkan pinjaman yang lumayan cukup besar. 

Sebaliknya, jika harga emas turun masyarakat cenderung akan 

menahan atau membeli emas (Salim, 2011).  

Untuk mengetahui pergerakan harga emas selama periode 

2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gambar 1 

Grafik Pergerakan Harga Emas Periode 2015-2019: 

Sumber data : Diolah di Lapangan 

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa harga emas 

mengalami fluktuasi, harga emas terendah terjadi pada bulan 

Desember Tahun 2015 senilai Rp. 545.000, sedangkan harga emas 

tertinggi pada bulan Agustus tahun 2019 yaitu sebesar Rp.763.000. 

Jasa gadai emas sangat dibutuhkan oleh masyarakat Masyarakat 

menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana , 

sementara barang yang digadaikan masih sayang untuk dijual, 

secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan 

barang-barang berharga kepada pihak tertentu, gunamemperoleh 

sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan ditebus kembali 
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sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai 

(Kasmir, 2010). 

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan 

yang melihat peluang pasar terhadap gadai di Indonesia sejak 

beberapa tahun yang lalu dan menawarkan produk gadai emas . 

Produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri diluncurkan sejak 

tahun 2001 yang lalu.Gadai emas BSM iB merupakan pembiayaan 

yang menggunakan akad rahn, dimana menggunakan emas sebagai 

salah satu alternatif jaminan untuk memperoleh uang tunai dengan 

cepat. Dengan jaminan berupa logam mulia dan perhiasan, Bank 

Syariah Mandiri memberikan pelayanan yang lebih murah 

biayanya dan nyaman serta cepat. Jaminan yang dimaksud 

ditempatkan dalam pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan bank 

tersebut mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah. Dasar 

hukum yang melandasi akad gadai diatntaranya yaitu Allah 

berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283. 

ۡقبُۡوَضۃٌ  فَاِۡى اَِهَي بَۡعُضُکۡن بَۡعًضا  تُۡن َعٰلی َسفٍَز وه  لَۡن تَِجُدۡوا َکاتِبًا فَِزٰہٌي هه ٌۡ َو اِۡى ُک

ہَاَدةَ  َو َهۡي یهۡکتُۡوہَا  َ َربهٗہ  َو ََل تَۡکتُُووا الشه فَۡليَُؤدِّ الهِذی اۡؤتُِوَي اََهاًَتَٗہ َو ۡليَتهِق ّللّاٰ

ُ بَِوا تَعۡ َولُۡوَى َعلِۡين۳۸۲
 فَاًِهٗہۤٗ ٰاثٌِن قَۡلبُٗہ  َو ّللّاٰ
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Terjemahnya: 

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak 

mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 

itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa 

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-

Baqarah/2: 283). 

 

Produk gadai emas diharapkan dapat meningkatkan 

profitabilitas terhadap Bank Syariah Mandiri. Profitabilitas 

merupakan tolak ukur  kesuksesan pertumbuhan keuangan 

perbankan. Semakin besar volume transaksi  pembiayaan yang 

disalurkan maka akan semakin besar tingkat bagi hasil maupun 

margin  yang akan diterima oleh bank. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi peningkatan kinerja bank 

(www.syariahmandiri.co.id). 

Untuk mengukur efektivitas bank dalam memperoleh laba atau 

keuntungan (profitabilitas) maka dapat digunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang berfungsi 

untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh 
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laba atau keuntungan dengan menggunakan perbandingan antara 

berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan terutama 

laporan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi, tujuannya agar dapat terlihat 

perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu tertentu baik 

penurunan maupun kenaikan. Kemudian hasil tersebut dapat 

dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen pada perbankan syariah. 

Untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu 

perusahaan, analisa keuangan membutuhkan suatu ukuran. Ukuran 

yang digunakan dalam menganalisa adalah Return On Asset (ROA) 

pada industri perbankan dan Return On Equity (ROE) untuk 

perusahaan pada umumnya (Kasmir, 2010). 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk memfokuskan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan, sedangkan 

Return On Equity (ROE) mengukur return yang didapatkan dari 

investasi pemilik perusahaan pada perusahaan tersebut. Menurut 

Riyadi (2016) mengatakan bahwa kedua rasio ini digunakan untuk 
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mendapatkan hasil perhitungan rasio agar mendekati pada kondisi 

yang sebenarnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, 

penulis mengangkat masalah ini dengan judul “Pengaruh Fluktuasi 

HargaEmas Terhadap Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri 

Tahun 2015-2019”. 

1.2. Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat batasan 

masalah sebagai berikut :  

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan bulanan periode 2015-2019yang telah dipublikasikan 

di website PT. Bank Syariah Mandiri serta harga emas 

ANTAM yang di akses di website Harga-Emas.org. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga 

emas dan profitabilitas yang diukur menggunkan rasio (ROA 

dan ROE). 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah dari yang telah di jelaskan di 

atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah 
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fluktuasi harga emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

PT. Bank Syariah Mandiri? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji  pengaruh 

fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah 

Mandiri. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari pembahasan permasalahan dalam penyusunan penelitian 

ini diharapkan nantinya dapat berguna baik secara teoritis maupun 

praktis yang dapat diterapkan, terutama: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah 

bagi penulis maupun pembaca tentang profitabilitas PT. Bank 

Syariah Mandiri yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Bank Syariah Mandiri 
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 Bank Mandiri Syariah bisa mengetahui sejauh mana 

fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi profitabilitas 

bank. 

b. Bagi Akademisi 

Adapun kegunaan bagi akademisi dari penelitian ini 

adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan untuk menambah pengetahuan dan bermanfaat 

sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji 

tentang profitabilitas dilembaga keuangan syariah.  


