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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan indikator utama 

dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Salah satu indikator utama 

dalam pembangunan suatu negara adalah sistem keuangan yang sehat dan 

stabil. Perkembangan perekonomian ini membutuhkan ketersediaan dan 

peran serta lembaga keuangan. Perkembangan bank Syariah di Indonesia 

memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan 

mayoritas penduduk Indonesia. Perkembangan ini juga dapat dilihat dari 

semakin banyaknya perbankan Syariah yang ada di Indonesia. Bank 

merupakan sektor yang diatur oleh Bank Indonesia dengan operasional 

melibatkan masyarakat. Sehingga pemahaman dan pengelolaan bank yang 

baik akan mendorong sistem keuangan yang baik pula. Sistem keuangan 

yang baik akan berpengaruh positif pada kinerja perbankan dan tingkat 

profitabilitas.  

Cara bagaimana melihat kinerja keuangan perbankan dapat diukur 

dengan mengevaluasi atau menganalisa laporan keuangan. Bagaimana 

posisi keuangan, informasi keuangan dan kinerja perusahaan pada suatu 

periode sebelumnya akan digunakan sebagai dasar memprediksi kinerja 

keunagn yang akan datang. Dengan melihat laporan keuangan tersebut 

dapat dilihat apakah kinerja bank tersebut baik atau tidak, dengan 
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menggunakan sumber – sumber dana yang ada apakah sudah dapat 

dikelola secara optimal. Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang baik 

dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Informasi kinerja 

perbankan terutama dapat dinilai dari profitabilitas setiap periodenya.  

Terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan 

bank dan non bank. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998, lembaga 

keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
1
 

Perbankan merupkan suatu lembaga intermediasi yang sangat 

penting dalam sistem perekonomian. Bank memiliki fungsi sebagai 

lembaga intermediasi yang menjembatani antara masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. 
2
 Dana 

yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali bentuk investasi yang 

lain. Menghimpun dana berarti bank harus mampu membayarkan kembali 

dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk bunga maupun bagi hasil 

yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 

mengalami defisit dana. Oleh sebab itu, yang mana perbankan memiliki 

peran sebagai lembaga intermediasi, harus memastikan bahwa dana yang 

                                                           
1
 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

2
 Ahmad  Ghozali.   Hal - hal  Berkah  Bertambah  Mengenai  dan  Memilih  Produk  

Investasi Syariah,  (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 35. 
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disalurkan tersebut bebas dari ancama risiko. Namun demikian, risiko 

tidak harus selalu dihindari.  

Risiko dan lembaga keuangan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Karena tanpa ada keberanian untuk mengambil risiko maka 

tidak akan pernah ada lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat 

dipastiakan bahwa semua usaha pasti memiliki risiko usaha, maka dari itu 

diperlukannya pengedalian risiko tersebut dengan dilakukan melalui 

prosese sebuah manajemen risiko. 

Dalam kamus manajemen, risiko adalah ketidakpastian yang 

mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan 

keuntungan atau kemampuan ekonomis.
3
 Bank Indonesia sendiri 

memberikan difinisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi 

terjadinya suatu peristiwa (event)yang dapat menimbulkan kerugian.
4
 

Risiko dikelola secara tepat dapat menjadi suatu peluang. Bank 

mendapatkan peluang berupa pendapatan karena keberaniannya 

mengambil risiko dalam pemberian kredit dan penerimaan simpanan.
5
 Risk 

and Return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, industri dan 

individu atas keputusan investasi yang telah dibuat, baik berupa kerugian 

maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi.
6
 Pemahaman 

                                                           
3
 BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta:CV. Muliasari, 2003), hal. 37 

4
 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/tentang penerapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Diakses pada www.bi.go.id  
5
 Linda  Trisna  Juliana.  2016.  Analisis  Pengaruh  Risiko  Pembiayaan,  Risiko  

Likuiditas, dan  Risiko  Pasar  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Syariah.  Skripsi.  Fakultas  

Ekonomi  Universitas Jember. 
6
 Irham  Fahmi,  Manajemen  Investasi  Edisi  2.  Teori  dan  Soal  Tanya  Jawab,  

(Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 208. 

http://www.bi.go.id/
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mengenai risiko dan imbal hasil akan menjadi penting bagi perbankan itu 

sendiri, karena didalam investasi kita mengenal High return high risk and 

low return low risk yang bermakna semakin tinggi harapan seseorang akan 

suatu imbal hasil maka akan semakin tinggi pula risiko yang akan 

dihadapi, begitu sebaliknya, semakin berlebih prinsip kehati – hatian yang 

diterapkan oleh suatu bank, maka akan semakin menghambat 

pertumbuhan profitabilitas atau laba yang akan diperoleh bank itu sendiri. 

Risiko dalam perbankan tidak hanya dihadapi oleh konvensional 

saja, tetapi bank Syariah juga mempunyai ancaman risiko. Bank Syariah 

menurut UU Noomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas  BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut 

PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS 

dan UUS, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa 

tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi 

sebagai konsekuensi langsng atau tidak langsung dari kejadian risiko. 

Perbankan Syariah adalah lembaga bisnis yang bisa saja menghasilkan 

laba untuk dibagihasilkan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami 

kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. 

Manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi maksimum 

kerugian yang mungkin timbul dimasa mendatang serta kebutuhan 

tambahan modal apabila dampak proyeksi kerugian dapat mengakibatkan 

jumlah modal dibawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan otoritas 
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pengawasan Bank Indonesia. Penilaian faktor risiko merupakan penilaian 

terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam 

aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8(delapan) 

jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko 

likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko 

reputasi (Bank Indonesia: SEBI No. 13/24/DPNP:2011). Ada beberapa 

indikator yang dapat diukur dari delapan risiko tersebut seperti risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. 

Risiko pasar (Market Risk) adalah risiko pada posisi neraca dan 

rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari 

kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur risiko pasar dalam perbankan adalah 

menggunakan rasio Net Interest Margin (NIM) yang merupakan 

perbandingan pendapatan bagi hasil dengan aktiva produktif
7
. NIM 

mempunyai pengaruh positif terhadap ROA. Pengaruh positif yang 

ditunjukkan NIM mengindikasikan bahwa peningkatan NIM akan 

meningkatkan pula ROA dan penurunan NIM akan mempengaruhi 

penurunan ROA. NIM (Net Interest Margin) dipengaruhi oleh perubahan 

pada tingkat harga dan pendapatan. Faktor – faktor yang menentukan 

pendapatan operasional seperti ekonomi dan keuangan, tingkat risiko dan 

cosf of money keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, 

                                                           
7
 Wisnu, Mawardi. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank 

Umum di Indonesia (Studi kasus pada bank umum dengan total asse kurang dari 1 triliun). Jurnal 

Bisnis Strategi, Vol. 15 No. 1. 
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cadangan risiko kredit macet, pajak secara tidak langsung akan 

mempengaruhi NIM.  

 

Grafik 1.1 

NIM Bank Syariah Mandiri Tahun 2009 – Juni 2018 

 

 
Sumber : Lapoan Keuangan OJK tahun 2009 – Juni 2018 

Dalam mencapai keuntungan yang maksimal selalu ada risiko yang 

seimbang, semakin tinggi kentungan semakin besar pula risiko yang 

dihadapi dalam perbankan. Risiko ini dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan operasional. Peningkatan keuntungan dalam kaitannya dengan 

peningkatan pendapatan bagi hasil yang disebut Net Interest Margin 

(NIM) ini mempengaruhi laba – rugi bagi bank yang mempengaruhi 

kinerja bank tersebut. 

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa NIM mengalami 

kenaikan yang relatif stabil mulai tahun 2009 hingga September 2010. 

Pada Maret 2011 NIM mulai mengalami penurunan. Akan tetapi NIM 
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sendiri mengalami level tertinggi pada September 2011 yaitu 7,48. Pada 

tahun berikutnya NIM mulai mengalami penurunan yang terus menurus, 

sehingga untuk profit bank akan mengalami penurunan. Itu berarti bank 

kurang mampu dalam mengelolanya. Namun, Net Interest Margin (NIM) 

pada Bank Syariah Mandiri cukup stabil, dengan rata – rata 5,59% sampai 

7,5%. Dengan demikian untuk NIM pada Bank Syariah Mandiri cukup 

baik dengan tidak melebihi 8%.  

Hal diatas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Aji 

Arifianto menunjukkan bahwa risiko pasar (market risk) berpengaruh 

positif.
8
 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yara Yurinta 

menunjukkan bahwa risiko pasar (Nim) mempunyai pengaruh yang postif 

dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.
9
  

Risiko operasional (Operasional Risk) adalah risiko akibat 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem dan /atau adanya kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional bank. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur risiko operasional adalah menggunakan rasio Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

                                                           
8
 Aji Arifianto, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Net 

Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta (skripsi) 2016. 
9
 Yara Nurintan. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar,Risiko 

Likuiditas dan Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Universitas Lampung. 

2016 
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operasional terhadap pendapatan operasional.
10

 Pengaruh negatif yang 

ditunjukkan BOPO mengidentifikasi bahwa semakin tinggi beban 

operasional yang hampir menyamai atau melampaui pendapatan 

operasional maka akan menurunkan laba bank sehingga mempengaruhi 

penurunan ROA. 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Apabila penggunaan beban yang berlebih terhadap 

pendapatan, akan mengurangi jumlah keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. Karena mengguna keuntungan untuk pembayaran beban yang 

telah digunakan.  

Dari uraian diatas, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Aji Arifianto dengan hasil bahwa Risiko Pasar (BOPO) berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. 
11

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Attar, Dini dkk. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indnesia. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala 
11

 Aji Arifianto, Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Net 

Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta (skripsi) 2016. 
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  Grafik 1.2 

BOPO Bank Syariah Mandiri Tahun 2009 – Juni 2018 

 

 
Sumber : Lapoan Keuangan OJK tahun 2009 – Juni 2018 

 

Dari grafik 1.2 diatas dapat diketahui bahwa tingkat rasio risiko 

operasional yang dialami Bank Syariah Mandiri semakin meningkat 

sehingga berpengaruh atas penurunan profitbilitas Bank Syariah Mandiri. 

Hall ini dapat dikatakan bahwa dengan peningkatan BOPO berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, yaitu ROA 

mengalami penurunan.  

Hutang adalah kewajiban untuk menyerahkan uang, barang atau 

jasa kepada pihak lain dimasa yang akan datang sebagai akibat dari 

transaksi yang telah terjadi dimasa sebelumnya. Ditinjau dari jangka waktu 

pelunasan atau alat pelunasan hutang dapat dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu hutang jangka pendek (hutang lancar) dan hutang jangka panjang. 

Hutang merupakan instrumen sangat sensitif terhadap nilai perusahaan, 
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semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi juga risiko yang 

dimiliki oleh bank.  

Hartono menyebutkan bahwa hutang itu mengandung risiko. 

Semakin tinggi risiko sutau perusahaan, semakin tinggi tingkat 

profitabilitasnya yang diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya 

risiko dan sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan, semakin rendah 

tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap rendahnya 

risiko. 
12

 

Akan tetapi penggunaan hutang harus berhati – hati dengan 

mempertimbangkan risiko. Karena dana eksternal tersebut dapat 

menyebabkan perusahaan menghadapi masalah finansial. Baik kewajiban 

jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Oleh sebab itu 

penggunaan hutang perusahaan harus mempertimbangkan perimbangan 

modal sendiri dan modal luar yang digunakan. Agar perusahaan tetap 

mampu menghasilkan laba atau profit. Jadi seberapa besar hutang yang 

dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Dan perusahaan lebih mengoptimalkan penggunaan hutang jangka pendek 

dengan pertimbangan hutang lancar dengan jatuh tempo pelunasan yang 

singkat, sehingga bunga yang dibayarkan oleh perusahaa  akan ringan. 

 

 

 

                                                           
12

 M Jogiyanto Hartono. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, edisi pertama. 

(Jakarta:BPFE, 2000). Hlm 254 
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Grafik 1.3  

DAR Bank Syariah Mandiri Tahun 2009 – Juni 2018 

 

 
Sumber : Data laporan keuangan OJK Bank Syariah Mandiri 
 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai 

2010  Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat utang yang cukup tinggi. 

Akan tetapi pada tahun 2011 dan 2012 Bank Syariah mengalami 

penurunan hutang, itu berarti aset perusahaan berkurang.  Pada awal tahun 

2013 sampai tahun 2015 rasio hutang pada Bank Syariah Mandiri 

meningkat secara stabil. Akan tetapi pada tahun 2011 dan 2012 rasio 

hutang Bank Syariah Mandiri kembali mengalami penurunan yang berarti 

pula aset perusahaan mengalami penurunan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rudi Irawan 

mengatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara 

hutang jangka pendek dengan profitabilitas. 
13

 Didukung juga oleh 

                                                           
13

 Rudi Irawan. Pengaruh Hutang terhadap Profitabilitas Perusahaan Telekomunikasi 

yang GO Pubblic Di BEI Periode 2006 – 2011. UIN SUSKA RIAU (Skripsi). 2012 
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penelitian yang dilakukan oleh Ewayed dengan hasil menyatakan bahwa 

hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek berpengaruh terhadap 

ROA.
14

  

Proftabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan bank 

yang mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau 

keuntungan dari  operasional bank. Salah satu ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal 

jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.
15

 Profitabilitas yang 

tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya 

jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengidentifikasi kurang 

maksimalnya kinerja keuangan manajemen dalam menghasilkan laba. 

Bank harus senantiasa menjaga stabilnya profitabilitas untuk menunjang 

keberlangsungan usahanya. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat 

dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan 

menghitung rasio – rasio dalam kinerja keuangan. Karena rasio – rasio 

tersebut mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai 

bank tersebut. Dengan begitu, profitabilitas bank tersebut menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

                                                           
14

 Ewayed, Abdullah. Pengaruh hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang 

terhadap kinerja keunagna perusahaan. UIN SUKA. Yogyakarta (Skripsi) 2014. 
15

 Harahab Syofan Syafri,  Teori Akuntansi,  Cet. Ke-  12 (Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada,2010), hlm. 71 
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Rasio – rasio untuk mengukur profitabilitas dicantumkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 pasal  ayat (4). Penilaian 

profitabilitas yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank dapat 

menggunakan rasio ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), 

NIM (Net Interest Margin) dana BOPO (Biaya Operasional dibandingkan 

dengan Pendapatan Operasional).  

Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

suatu perusahaan. Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang 

menunjukkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan 

terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat 

pengembalian yang semakin besar atas aset yang digunakan. Bebarapa 

faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan adalah risiko kredit, 

risiko pasar, risiko operasi, modal, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.
16

  

Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan, semakin besar profitabilitas suatu bank semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin baik pula posisi 

likuditas aset bank. Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank 

sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.  

                                                           
16

 Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. (Jakarta: 

Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005) hlm 358 
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Jika profitabilitas dengan mengukur dari ROA yang diperoleh 

terus berada dibawah standar ketetapan Bank Indonesia (BI), maka 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan bank akan menurun. 

Tingkat profitabilitas suat bank lebih sering diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan ROA (Return On Asset), karena ROA lebih menfokuskan 

pada kemampuan bank untuk memperoleh earning dalam proses usahanya 

secara keseluruhan. Sedangkan ROE sendiri merupakan indikator penting 

bagi pemilik bank, karena menunjukkan tingkat pengembalian modal atau 

investasi disektor perbankan makin tinggi.  

Salah satu contoh bank yang mengalami permasalahan penurunan 

profitabilitas yang signifikan ialah Bank Syariah Mandiri (BSM).
17

 Yang 

mana BSM adalah salah satu bank syariah yang berindukan pada bank 

konvensional yang terkemuka di Indonesia yang memiliki eksistensi cukup 

baik serta merupakan salah satu bank pemerintahan dan mengalami 

kenaikan aset dari tahun ke tahun. Akan tetapi memasuki tahun 2014 Bank 

Syariah Mandiri menghadapi tantangan yang semakin tinggi dengan 

kondisi ekonomi Indonesia yang kurang kondusif berdampak pada bisnis 

nasabah pembiayaan sehingga kondisi keuangan mereka menurun. 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://www.syariahmandiri.com  

http://www.syariahmandiri.com/
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Grafik 1. 4 

ROA Bank Syariah Mandiri Tahun 2009 – Juni 2018 

 

 
Sumber : Data laporan keuangan OJK Bank Syariah Mandiri 

 

Dari grafik diatas merupakan fluktuasi tingkat ROA Bank Syariah 

Mandiri, dimana salah satunya dipengaruhi oleh risiko yang dialami bank 

tersebut. Terjadi kenaikan rasio pada risiko yang dialami, sehingga bank 

juga mengalami perubahan yang fluktuatif pada profit yang dihasilkan 

setiap tahunnya. ROA Bank Syariah Mandiri sempat mengalami tingkat 

tertinggi pda Maret 2013, akan tetapi mulai tahun 2014 sampai sekarang 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan yang signifikan 

dibandingkan sebelum tahun 2014. 

Informasi profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan 

potensi untuk sumberdaya ekonomi yang dikendalikan dimasa depan 

dengan pengelolaan risiko dan penggunaan hutang yang benar untuk 

peningkatan profitabilitas perusahaan. Penggunaan variabel pada 
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penelitian ini didasarkan pada rekomendasi penelitian Aryaingtyas
18

 untuk 

menambahkan variabel risiko pasar dan risiko operasional, serta penelitian 

Irawan
19

 untuk menggunakan variabel hutang jangka pendek. Maka dari 

itu peneliti ingin meneliti lebih dalam berupa “Pengaruh Risiko Pasar, 

Risiko Operasional, dan Hutang jangka Pendek Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2009 – 2018”. 

B. Identifikasi Masalah  

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang 

muncul dalam penelitian, supaya pembahasan lebih terarah dan sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai rasio – rasio yang 

berpengaruh pada profitabilitas bank. Rasio tersebut meliputi rasio 

likuiditas, rasi solvabilitas dan rasio rentabilitas.  

Rasio likuiditas meliputi Cash Ratio, Reserve Requirement, Loan 

to Deposit Ratio, Loan to Assets Ratio, rasio kewajiban bersih. Rasio 

solvabilitas meliputi Capital Adequancy Ratio, Debt to Equity Ratio, dan 

Long term Debt to Assets Ratio. Rasio rentabilitas meliputi Return On 

Assets, Return On Equity, Net Proft Margin, Rasio Biaya Operasional dan 

rasio pasar. Adapun permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian 

ini adalah : 

 

 

                                                           
18

 Citra Aryaningtyas, Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah 2017. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung 
19

 Rudi Irawan, Pengaruh Hutang terhadap Profitabilitas Perusahaan Telekomunikasi, 

2012. Universitas Islam Negeri Sultas Syarif. Riau 
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1. Return On Asset (ROA) 

Presentasi rasio ROA pada Bank Syariah Mandiri mengalami 

penurunan yang fluktuasi dan peningkatan yang sangat rendah satu 

dekade ini. Dengan adanya masalah yang muncul pada tahun 2012 

lebih menyebabkan penurunan yang cukup besar. Hal ini menunjukan 

kondisi keuangan yang kurang baik, sehingga apabila hal ini dibiarkan 

akan membatasi kinerja keuangan. 

2. Risiko Pasar (NIM) 

Nilai rasio NIM pada Bank Syariah Mandiri dalam beberapa tahun ini 

cukup stabil dengan rasio 6%-7% dengan batas NIM 8%. Maka dalam 

hal ini Bank Syariah Mandiri dengan perolehan pendapatan akibat 

risiko pasar yang muncul tetap stabil dalam kinerja keuangannya. 

3. Risiko Operasional (BOPO)  

Nilai rasio BOPO pada Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun. Hingga mulai tahun 201 lebih sering terjadi 

kelebihan kenaikan rasio BOPO sehingga hal ini dapat menurunkan 

profitabilatis Bank Syariah Mandiri dengan tingkat yang cukup tinggi. 

4. Debt to Asser Ratio (DAR) 

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa rasio DAR mengalami 

kenaikan yang tidak berbeda jauh. Akan tetapi rasio DAR standar pada 

interval 80% - 95% dimana hal tersebut disimpulkan bahwa risiko 

yang diambil bank dengan penggunaan utang jangka pendek sangat 
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tinggi. Akan tetapi, dengan tingginya hutang yang dimiliki oleh bank, 

penurunan profitabilitas juga dialami oleh Bank Syariah Mandiri.  

Penelitian ini terbatas menguji pada pengaruh Risiko Pasar (NIM), 

Risiko Operasional (BOPO), dan Hutang jangka pendek terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh Risiko Pasar (NIM) terhadap profitabilitas 

(ROA) Bank Syariah Mandiri ? 

2. Bagaimanakah pengaruh Risiko Operasional (BOPO) terhadap 

profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri ? 

3. Bagaimanakah pengaruh Hutang Jangka Pendek terhadap profitabilitas 

(ROA) Bank Syariah Mandiri ? 

4. Bagaimanakah pengaruh secara simultan Risiko Pasar, Risiko 

Operasional dan Hutang Jangka Pendek terhadap profitabilitas Bank 

Syriah Mandiri ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh risiko pasar (NIM) terhadap profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri. 

2. Untuk menguji pengaruh risiko operasional (BOPO) terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri. 

3. Untuk menguji pengaruh hutang jangka pendek terhadap profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri. 
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4. Untuk menguji secara simultan pengaruh risiko pasar (NIM), risiko 

operasional (BOPO) dan hutang jangka pendek terhadap profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran wacana terkait pengaruh risiko pasar 

(NIM), risiko operasional (BOPO) dan hutang jangka pendek terhadap 

profitabilitas dan penelitian ini memberikan pemikiran atau kontribusi 

terhadap kajian ilmu ekonomi bidang manajemen keuangan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan 

perusahaan di bidang keuangan khususnya dalam menganalisis 

risiko pasar (NIM), risiko operasional (BOPO) dan hutang jangka 

pendek terhadap profitabilitas Bank agar tetap terjaga. 

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, hasil  

penelitian  ini  sebagai  implementasi  tri  darma  perguruan  tinggi  

dan diharapkan  hasil  penelitian  ini  akan  memberi  sumbangsih  

terhadap  khazanah keilmuan yang telah ada, khususnya dibidang 

keilmuan perbankan syariah IAIN Tulungagung. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini akan 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang  lebih luas serta dapat 

dijadikan referensi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 
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risiko pembiayaan dan rasio hutang terhadap profitabilitas pada 

bank. 

F. Ruang Lingkup dan keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan – batasan 

supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada. Ruag lingkup pada penelitian ini adalah variabel – variabel 

yang diteliti, populasi dan juga sampel yaitu laporan keuangan Bank 

Syariah Mandiri tahun 2013 – 2017. Ruang lingkup pada penelitian ini 

yaitu terdiri dari variabel – variabel yang meliputi variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan yaitu risiko 

pasar (NIM) (X1), risiko operasional (BOPO) (X2) dan Hutang jangka 

pendek (X3), sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu profitabilitas. 

2. Pembatasan Penelitian 

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan serta 

menghindari pembahasan yang sekiranya tidak termasuk dalam 

pembahasan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah 

yang diteliti agar penelitian ini menghasilkan pembahasan yang 

terarah. Keterbatasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Penelitian ini hanya meneliti kinerja keuangan laporan keuangan 

per tahun tentang risiko pasar (NIM), risiko operasional (BOPO), 

hutang jangka pendek  dan profitabilitas.  
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b. Pembahasan mengenai pengaruh risiko pasar (NIM), risiko 

operasional (BOPO)  dan hutang jangka pendek terhadap 

Profitabilitas yang ada di Bank Syariah Mandiri periode 2009 – 

2018.  

G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah faham terhadap istilah – istilah 

dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka dapat 

didefinisikan secara konseptual dan operasional. 

1. Definisi Konseptual 

Secara konseptual, dalam penelitian ini memiliki tiga variabel 

bebas yakni risiko pasar, risiko operasional dan hutang jangka pendek. 

Serta satu variabel terikat yakni profitabilitas bank. 

a. Risiko Pasar (NIM)  

Risiko pasar menurut Mawardi adalah suatu proksi dari 

risiko pasar antara lain suku bunga, yang diukur dengan selisih 

antara suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga 

pinjanag yang diberikan (lending).
20

 Menurut Riyadi dirumuskan 

dengan : 

NIM =     
     
       

  X 100%  

 

 

                                                           
20

 Wisnu, Mawardi. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan 

Bank Umum di Indonesia (Studi kasus pada bank umum dengan total asse kurang dari 1 triliun). 

Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 15 No. 1. 
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b. Risiko Operasional (BOPO) 

Menurut Hanafi risiko operasional adalah risiko akibat dari 

kurangnya (deficiency) sistem informasi atau sistem pengawasan 

internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. 

Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia (human error), 

kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.
21

 

Rasio ini dirumuskan dengan : 

BOPO =     
                 

                      
  X 100% 

c. Hutang jangka pendek 

Baridwan mengatakan bahwa hutang jangka pendek 

merupakan sumber pembiayaan perusahaan yang jatuh temponya 

kurang dari atau sama dengan satu tahun dan digunakan untuk 

mendanai kegiatan operasional perusahaan.
22

 Hutang jangka 

pendek dirumuskan dengan : 

DAR=     
          
               

 X 100% 

 

 

 

 

                                                           
21

 Mamduh, Hanafi. Manajemen Risiko. Edisi ketiga. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2016), hlm 360 
22

 Baridwan, Zaki. Intermedience Accounting. Edisi ketujuh. (Yogyakarta: BPFE, 2000) 

hlm. 365 
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d. Profitabilitas 

Menurut Adiwarman profitabilitas adalah suatu kesnggupan 

atau kemampuan bank dalam memperoleh laba.
23

  Proftabilitas 

diproksikan dalam rasio Return On Assets (ROA) dengan rumus : 

ROA=     
                  

              
  X 100% 

2. Definisi Operasional  

Penelitian ini akan menjabarkan tentang  Net Interest Margin, 

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, dan Hutang jangka 

pendek yang mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Mandiri 

dengan menggunakan analisis laporan keuangan yang sudah 

dipublikasikan. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan terdiri dari (a) latar belakang Masalah, (b) 

Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) 

Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, (g) 

Penegasan Istilah, (h) Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Landasan Teori terdiri dari (a) Manajemen Keuangan 

Syariah, (b) Profitabilitas, (c) Risiko Pasar (NIM), (d) Risiko Operasional 

                                                           
23

 Adiwarman, Karim. Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga. (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persadaa,200), hlm 260 
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(BOPO), (e) Hutang Jangka Pendek, (f) Penelitian Terdahulu, (g) 

Kerangka Pemikiran, (h) Hipotesisi Penelitian. 

Bab III Metode Penelitian terdiri dari (a) Pendekatan dan jenis 

penelitian, (b) Populasi, smapling dan sampel penelitian, (c) Sumber data, 

variabel dan skala pengukuran, (d) Teknik pengumpulan data dan 

instrumen penelitian, (e) Metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari (a) Objek Penelitian, (b) 

descriptive Variabel, (c) Descriptive Data Statistik, (d) Hasil Analisis 

Data. 

Bab V Pembahasan terdiri dari Bab ini berisikan pembahasan dari 

rumusan masalah I, rumusan masalah II, rumusan masalah III, dan 

rumusan masalah IV. 

Bab VI Bab ini berisi simpulan yang menunjukkan keberhasilan 

tujuan dari penelitian. Simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang 

didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Implikasi dari 

penelitian yang menunjukkan kemungkinan penerapannya, kelebihan dan 

kekurangan. Saran-saran yang diberikan keterbatasan dari penelitian yang 

telah dilakukan dan saran bagi peneliti yang akan datang. 
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