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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sistem perekonomian islam yang saat ini mulai dikenal masyarakat 

mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi. Segala sesuatu 

yang berbasis syariah kini mampu memberikan solusi dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi syariah. Perbankan syariah dihadapkan dengan 

masalah perekonomian Indonesia yang semakin memburuk, nilai rupiah yang 

terus menurun terhadap kurs dollar mengakibatkan penurunan permintaan 

pembiayaan karena tingginya bunga kredit sehingga aktiva produktif 

bermasalah semakin tinggi.  

Dalam menghadapi kondisi globalisasi seperti itu, sebuah perusahaan 

harus mampu mengoptimalkan pengaturan keuangan perusahaan sehingga 

dapat mengatasi kerugian akibat aktiva produktif bermasalah yang akan 

mengganggu kelancaran bank dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh 

karena itu, sebuah perusahaan memerlukan modal yang cukup yang berfungsi 

membiayai segala aktivitas kegiatan operasional perusahaan untuk melakukan 

kegiatan produksi yang merupakan kegiatan utama sebuah perusahaan untuk 

memperoleh laba.  

Masalah kecukupan modal sering kali menjadi sebuah permasalahan 

dalam perusahaan untuk tetap bisa dapat menjaga roda operasional perusahaan. 

Modal bank digunakan sebagai pondasi untuk berjalanya suatu kegiatan 

operasional. Modal adalah faktor yang sangat penting untuk menopang 
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perkembangan dan pertumbuhan kemajuan bank. Modal pada umumnya 

berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang 

berpotensi menghasilkan keuntungan serta menimbulkan risiko.1 Modal 

perbankan juga memiliki fungsi sebagai penyangga terakhir untuk 

memproteksi bank dari kerugian yang tidak terduga dan memelihara 

kelangsungan usahanya pada saat perekonomian mengalami kesulitan. 

Masalah kecukupan modal dapat berakibat fatal bagi perbankan, bahkan tidak 

menutup kemungkinan dapat menyebabkan kebangkrutan.  

Kecukupan modal pada bank syariah telah diatur dalam regulasi Bank 

Indonesia sebagai regulator perbankan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

No.10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank 

Umum, khususnya pasal 2 poin (1) menggariskan bahwa bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). Seiring perjalanan waktu, PBI ini disempurnakan dengan 

peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 

2012 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum antara lain 

diatur bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profit risiko, 

sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, 

risiko pasar dan operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya.2   

Menurut teori Bassel dalam bukunya yang menyatakan bahwasanya 

kecukupan modal dapat berkembang  jika sebuah perusahaan mampu menjaga 

                                                           
1  Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan Edisi Ketiga, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 207). Hal. 65 
2 Dikutip Dari Peraturan Bank Indonesia, Nomor 15/12/ PBI/2013 Tentang Kewajiban  

Penyedian Bagi Bank Umum Syari’ah. 
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stabilitas keuangannya dan mampu mengoptimalkan segala profit yang 

diterimanya. Bila sebuah perusahaan tidak memiliki modal yang memadai 

maka perusahaan dapat menerbitkan saham dipasar modal, seperti halnya 

menerbitkan sukuk.3 Saat ini obligasi syariah (sukuk) sebagai salah satu 

instrumen surat berharga menjadi pilihan yang kuat karena keuntungan yang 

lebih besar dibandingkan surat berharga lainya dalam jangka waktu yang cukup 

panjang.  

Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang 

bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh 

kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut 

syarat dan ketentuan serta membayar sejumlah manfaat secara periodik 

menurut akad.4 Sukuk pada prinsipnya adalah pendanaan jangka pendek yang 

berarti modal atau prinsip dari sukuk itu harus kembali kepada para investor, 

disamping tambahan keuntungan yang diharapkan. Praktik sukuk harus 

dilaksanakan secara hati-hati karena berkaitan dengan kinerja semua pihak 

yang terlibat.5 Penerbitan pertama sukuk dengan mata uang dolar senilai $600 

juta telah ditawarkan oleh Malaysia pada tahun 2002. Diikuti dengan 

peluncuran $400 juta “Trust sukuk” dari Islamic Development Bank pada 

tahun 2003.6 Hingga saat ini sukuk di Indonesia terus mengalami peningkatan 

                                                           
3 Thoumpoudon Bessel, Obligasi Syariah (Sukuk) Untuk Pembiayaan Infrastrutur: Tantangan 

dan Inisiatif Strategi, (Bogor: PT. Praja Aksara, 2002). Hal. 163 
4 Iwan Panjoewinoto P, Prinsip Syari’ah Dipasar Modal, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003). 

Hal 87 
5 Adiwarman A Karim, Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007). Hal. 115-118 
6 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008). Hal. 248 
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dari tahun ke tahun. Saat ini sukuk sebagai salah satu instrumen surat berharga 

menjadi pilihan yang kuat karena tingkat keuntungan yang lebih besar 

dibandingkan surat berharga lainnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

Konsep keuangan berbasis syariah di dunia seperti salah satu bentuk instrumen 

keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan oleh korporasi maupun negara 

adalah sukuk. Salah satu alternatif untuk meningkatkan modal yang dilakukan 

oleh bank syariah adalah dengan menerbitkan obligasi syariah (SukukBerikut 

adalah grafik perkembangan Capital Adequancy Ratio (CAR) sebagai rasio 

pengukuran kecukupan modal bank syariah setelah menerbitkan sukuk: 

Gambar 1. I Perkembangan Capital Adequency Ratio (CAR) 

Sumber: Laporan Keuangan PT. BNI Syari’ah, data diolah 

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan 

Capital Adequancy Ratio (CAR) PT. BNI Syariah dari tahun 2011-2019 

mengalami fluktuatif dan konstan, namun cenderung sedikit meningkat. Dapat 

dilihat pada bulan September 2017 persediaan CAR PT. BNI Syariah yang 

tadinya hanya 14,9% menjadi 22,9% ditahun 2019 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan dikarenakan pertambahan modal setelah diterbitkannya sukuk 

oleh PT. BNI Syariah Sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- rupiah. Kemudian pada 
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akhir tahun 2017 sampai menjelang akhir 2019 juga mengalami kenaikan. 

Peningkatan sumber pemodalan PT. BNI Syari’ah turut membawanya kepasar 

modal. Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang dapat dijual belikan, baik dalam bentuk obligasi maupun modal 

sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta.   

Pada dasarnya, sukuk adalah surat berharga atau dokumen investasi yang 

diterbitkan sesuai akad yang melandasinya (underlying transaction). 

Berdasarkan ketentuannya, obligasi syariah (sukuk) bisa diterbitkan melalui 

akad-akad syariah lainnya dan sesuai dengan prinsip syariah.7 Berdasarkan 

data Otoritas Jasa Keuangan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, 

sampai saat ini secara kumulatif terdapat 206 penerbitan sukuk korporasi oleh 

emiten dengan total emisi Rp 40,8 triliun dan pada periode Mei 2018 masih 

terdapat 128 sukuk yang diterbitkan. Menurut Snapshot Perbankan Syariah 

data Otoritas Jasa Keuangan (2018) pangsa pasar sukuk saat ini baru mencapai 

15,28% dibandingkan Obligasi konvensional. Hal ini membuat sukuk sebagai 

alternatif investasi belum dapat digunakan secara maksimal bagi perusahaan 

dan menjadi bisa menjadi beban khususnya perbankan jika dana yang didapat 

tidak dapat dikelola dengan baik. Perkembangan sukuk korporasi sendiri dapat 

dilihat dari grafik berikut ini. 

                                                           
7 Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008). Hal. 250 
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Gambar 1.2 Perkembangan Sukuk Korporasi 2013 – Februari 2019 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan perkembangan sukuk korporasi diatas menunjukkan 

bahwa perkembangan sukuk pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan sukuk mendapat respon baik 

dari masyarakat ataupun perbankan syariah. Pada periode Mei 2015 PT. BNI 

Syariah menerbitkan sukuk pertamanya sebagai penopang sumber permodalan 

dan keuntungan yang bersumber dari eksternal. Sebagai bank syariah yang 

hingga saat ini masih menerbitkan sukuk, PT. BNI Syariah membuktikan 

bahwa sukuk masih dipandang oleh perbankan, walaupun PT. BNI Syariah 

bukan merupakan pionir penerbit sukuk dari kalangan perbankan syariah. 

Instrumen keuangan syariah yang banyak diterbitkan adalah sukuk 

korporasi, dikarenakan penerbitan sukuk dapat menjadi alternatif perusahaan 

untuk mendapatkan suntikan dana yang efektif. Sukuk korporasi ini merupakan 

bagian dari pendalaman pasar keuangan syariah. Dimana pemerintah sendiri 

menjadikan sukuk sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan nasional dari 

keuangan syariah. Perkembangan penerbitan sukuk korporasi melalui pasar 

modal makin berkembang ditahun 2017. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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mencatat ada 137 perusahaan menerbitkan sukuk sepanjang tahun lalu atau 

meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 100 

perusahaan.8 Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai 

akumulasi penerbitan sukuk selama 2017 tercatat Rp 26,39 triliun.9 Jumlah 

sukuk yang masih beredar tercatat 79 sampai akhir Desember 2017 dengan 

nilai perkembangan sukuk mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini 

sesuai dengan sukuk yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

bahwa pada tahun 2014 nilai akumulasi penerbitan sukuk hampir mencapai 

Rp18.000 miliar, kemudian pada Januari tahun 2018 nilai akumulasi penerbitan 

sukuk mencapai Rp26.000 miliar lebih. Perkembangan pasar keuangan syariah 

antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya total akumulasi penerbitan sukuk 

korporasi. Sebelumnya total akumulasi sukuk korporasi tercatat Rp 20,4 triliun 

pada tahun 2016, dan menjadi Rp 40,9 triliun pada November 2019.10 

Kemudian pada tahun 2019 industri keuangan syariah Indonesia sangat 

mendominasi dalam pangsa aset keuangan nasional setelah sukuk diluar 

kapitalisasi saham syariah dibandingkan bidang industri keuangan yang 

lainnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini. 

  

                                                           
8 Irham Fahmi, “Statistik Obligasi Syariah”  Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Data-

Dan-Statistik/Data-Produk-Obligasi-Syariah/Documents/Pages/Statistik-Sukuk---
Desember2016/Statistik%20sukuk%20-%20desember%202016%20edt.Pdf Diakses 07 Januari 2020. 

9 Intan Putri, “Berita CNBC Penerbitan Sukuk Lewat Pasar Modal” 
Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Syariah/20180119133720-29-1993/Penerbitan-Sukuk-Lewat-
Pasar-Modal-Mulai-Tumbuh . Diakses Selasa, 07 Januari 2020. 

10 At-Taradhi, “Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah Untuk Pembangunan Negar”, Jurnal 
Studi Ekonomi, Vol. X No. 1 Tahun 2019. Diakses  Https://Jurnal.Uin-
Antasari.Ac.Id/Index.Php/Taradhi/Article/Download/2644/Pdf. pada Rsbu, 19 Februari 2020. 
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Gambar 1. 3 Persentase Pangsa Aset Keuangan Syariah di Indonesia 

diluar Kapitalisasi Saham Syariah 

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Maret 2019 

 
Menurut grafik 1.2 sektor perbankan syariah merupakan sektor yang 

dominan per Maret 2019. Sektor perbankan syariah berada dalam urutan kedua 

pangsa aset keuangan sebesar 36,72% setelah sukuk sebesar 50,92%. Pangsa 

aset terkecil terletak pada sukuk korporasi, yaitu sebesar 1,84%. Dan juga 

sejumlah total asset keuangan syariah indonesia yang pada tahun 2011 

berjumlah 242,53 T menjadi 1.297,14 T ditahun 2019.11 Besarnya persentase 

pangsa aset yang diakibatkan oleh strategi kebijakan penerbitan sukuk ini, 

perbankan syariah pada sistem keuangan syariah di Indonesia harus mampu 

menjaga stabilitas keuangannya dan menghasilkan keuntungan(profit) yang 

besar dibandingkan dengan resiko/kerugian yang dialami. Penerbitan sukuk 

dapat memberikan tambahan modal bagi perusahaan. Sehingga kegiatan 

operasional dapat berjalan lancar tanpa adanya kekurangan modal. Tingkat 

                                                           
11 Badan Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syari’ah Periode Tahun 2013-

2017, (Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2016). Hal. 03 
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profitabilitas perusahaan pun dapat pula dilihat dari sisi modal yang dimiliki 

oleh perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau 

profitabilitas banyak dipengaruhi oleh permodalan. Semakin besar modal yang 

dimiliki perusahaan, kemungkinan besar pula tingkat perolehan laba yang akan 

didapat oleh perusahaan. 

Perusahaan yang menerbitkan sukuk memperoleh sumber pendanaan 

yang lebih luas untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dana tambahan yang 

dihasilkan tersebut memungkinkan bagi perusahaan penerbit sukuk untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk menjalankan 

aktivitas lainnya. 

Menurut Muhammad dalam bukunya menerangkan  bahwasanya prestasi 

manajemen dari sebuah perusahaan dapat dilihat dari kemampuan kinerja 

perusahaan dalam mengendalikan kinerja keuangan. Kemampuan kinerja 

keuangan yang diharapkan oleh perusahaan adalah memperoleh keuntungan 

yang tinggi bagi perusahaan dan menigkatnya nilai peruahaan.12 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan perusahaan dalam mengendalikan sumber daya yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi laba (profit) yang didapatkan 

oleh perusahaan, maka semakin baik pula kemampuan keuangan perusahaan. 

Untuk melihat tingkat profitabilitas perusahaan, dapat dilihat memalui  dua 

                                                           
12 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 

Hal. 56 
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rasio yaitu return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). Pengembalian 

aset menggunakan ROA dan pengembalian modal menggunakan ROE 

menunjukkan efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan. 

Perkembangan ROA dan ROE dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1. 4 Perkembangan ROA dan ROE serta CAR pada PT. PT. 

BNI Syariah 

TRIWULAN R0A ROE CAR 

SEP-11 1.37 11.65 5.68 

DES-11 1.29 6.63 5.24 

MAR-12 0.63 4.23 6.72 

JUN-12 0.45 4.20 6.16 

SEP-12 1.31 8.64 6.43 

DES-12 1.48 10.18 6.86 

MAR-13 1.62 13.98 7.01 

JUN-13 1.24 10.87 9.45 

SEP-13 1.22 11.57 8.31 

DES-13 1.37 11.73 8.11 

MAR-14 1.22 13.79 7.83 

JUN-14 1.11 13.28 7.26 

SEP-14 1.11 13.12 9.67 

DES-14 1.27 13.98 10.54 

MAR-15 1.20 9.29 11.67 

JUN-15 1.30 10.10 11.81 

SEPT-15 1.32 10.48 14.56 

DES-15 1,34 11.39 15.48 

MAR-16 1.65 13.54 14.94 

JUN-16 1.59 12.88 15.56 

SEP-16 1.53 12.50 15.82 

DES-16 1.44 11.94 14.92 

MAR-17 1.40 12.55 14.43 

JUN-17 1.48 13.12 14.32 

SEP-17 1.44 12.82 14.90 

DES-17 1.31 11.42 20.13 

MAR-18 1.35 9.85 20.39 

JUN-18 1.42 10.51 20.53 
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Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank PT. BNI Syariah 

Melihat data diatas, secara perkembangan ROA dan ROE setelah ada 

kebijakan penerbitan sukuk untuk melihat kecukupan modal yang diperolehnya 

baik pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat terlihat fluktuatif. 

Naik turunnya ini kurang sesuai dengan perkembangan tingkat CAR yang 

cenderung meningkat. Seharusnya semakin tinggi tingkat profitabilitas akan 

berarti pendapatan bank juga semakin tinggi dan akan membuat tingkat 

permodalan yang dimiliki bank juga tinggi.  

Secara teori, penerbitan sukuk dapat memberikan tambahan modal bagi 

perbankan syariah. Sehingga kegiatan operasional perbankan syariah dapat 

berjalan tanpa adanya kekurangan modal. Tingkat profitabilitas perusahaan 

pun dapat pula dilihat dari sisi sumber permodalan yang kuat dimilikinya. 

Kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh laba akan didapat oleh 

perusahaan. 

Penelitian mengenai analisis komparasi stabilitas perbankan syariah dan 

perbankan konvensional di indonesia telah dilakukan sebelumnya dan hasil 

penelitianya bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh kasmadi, Lambay dan 

Tumiwa yang menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio 

kecukupan modal membuktikan bahwa ROA berpengaruh terhadap Rasio 

SEP-18 1.42 10.47 20.25 

DES-18 1.42 12.65 21.06 

MAR-19 1.66 10.53 21.19 

JUN-19 1.97 14.62 22.09 
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kecukupan modal.13 Anam dan Handayani melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh ROA, ROE, BOPO dan LDR terhadap CAR. Hasil dalam penelitian 

tersebut adalah ROA dan ROE berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

CAR.14 Akbarullah melakukan penelitian mengenai dampak penerbitan sukuk 

terhadap kinerja bank syariah. Hasil dalm penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa rasio kecukupan modal mengalami kenaikan seterlah adanya isntrumen 

kebijakan penerbitan sukuk.15 Kemudian sallama melakukan penelitian 

mengenai pengaruh obligasi subordinasi terhadap pembiayaan dan kinerja 

bank syariah adanya peningkatan pembiayaan dan tingkat kecukupan modal 

setelah emisi obligasi.16 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal ini menarik untuk 

dibahas. Alasan peneliti memilih judul ini adalah pesatnya perkembangan 

sitem keuangan berbasis syariah khususnya perbankan syariah ditengah 

perubahan faktor-faktor ekonomi syariah yang telah membawa keuangan 

syariah Indonesia menembus ke Pangsa Keuangan Syariah, hal ini dikaitkan 

dengan sejumlah total aset keuangan syariah yang terus mengalami 

perkembangan setelah PT. BNI Syariah menerbitkan sukuk sebagai pemilhan  

                                                           
13 Kartika Aprillia Kasmadi, dkk, “Analysis Off Factors Affecting Capital Adequacy Ratio 

Between Islamic Bank And Conventional Bank Case Study-Mandiri Syariah And Mandiri (2009-
2016)”, Jurnal EMBA. Vol. 3. 2017, Diakses www.eprints.ac.id  pada Kamis, 20 Februari 2020. 

14 Rifai Anam dan Diah Agustin Handayani, “Pengaruh ROA, ROE, BOPO Dan LDR 
Terhadap CAR”, Jurnal MMUI. 2015, Diakses  www.MMUIPublishetdJounal.com pada  Rabu 20 
Februari 2020. 

15 Muhammad Akbarullah, “Dampak Penerbitan Sukuk Terhadap Kinerja Bank Syariah (Stdi 
Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)”, (Depok: Tesis. PSTTUI, http://EprintsTeisPSTTUI/php.dk, 
2013). Hal. 56   

16 Novietha Indra, “Pengaruh Pengaruh Obligasi Subordinasi Terhadap Pembiayaan Dan 
Kinerja Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)”, (Bogor: Tesis., 
Http://Lib.Ui.Ac.Id/Bo/Uibo/Detail.Jsp?Id=97583&Lokasi=Loka 2005). Hal. 34 
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strategi dalam melihat kemampuan perusahaan mempertahankan stabilitas 

keuangan syariahnya dengan sejumlah modal yang dimiliki untuk memperoleh 

profit yang diinginkan. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerbitan Sukuk  Dan 

Profitabilitas Terhadap Kecukupan Modal Pada PT. BNI Syari’ah 

(Periode September 2011–Juni 2019)”.  

Adapun keterbaruan dari penelitian ini adala untuk menganalisa 

pengaruh yang ditimbulkan dari penerbitan sukuk dan profitabilitas yang 

diukur menggunakan ROA dan ROE terhadap kecukupan modal yang dilihat 

dari tingkat pertumbuhan dan perkembangan CAR (Capital Adequacy Ratio) 

melalui sejumlah total liabilitas aset keuangan perbankan syariah di Indonesia 

setelah adanya kebijakan penerbitan sukuk atau obligasi syariah. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan syari’ah mendominasi terhadap sektor keuangan syari’ah 

nasional setelah sukuk negara. Hal ini menyebabkan segala yang 

berhubungan langsung dengan perbankan syari’ah, termasuk dalam hal 

kecukupan modal sangat mempengaruhi terhadap keuangan syari’ah di 

Indonesia. 

2. Perlu adanya perhatian khusus terhadap kecukupan modal, terlebih pada 

sektor perindustrian perbankan syari’ah yang berhubungan langsung 

dengan masalah keuangan. Masalah kecukupan modal ini dapat berakibat 
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fatal bagi perbankan. Karena masalah tersebut dapat menyebabkan 

mendapatkan kerugian dan kebangkrutan oleh perbankan termasuk 

perbankan syari’ah. 

3. Penerbitan sukuk di Indonesia sudah dilakukan, namun pangsa aset untuk 

menunu ke pangsa pasar masih minim dibandingkan dengan obligasi 

konvensional. Sementara itu, menerbitkan sukuk sebenarnya dapat menjadi 

alternatif bagi perusahaan untuk meningkatkan permodalannya yang salah 

satunya dilakukan oleh PT. BNI Syari’ah. 

4. Profitabilitas yang fluktuatif, mencerminkan bahwa profitabilitas bank 

syari’ah kurang stabil meskipun masih dalam kondisi angka aman. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan penjabaran dari latar belakang penelitian diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerbitan sukuk berpengaruh signifikan terhadap kecukupan 

modal PT. BNI Syariah? 

2. Apakah Return on Asset (ROE) berpengaruh signifikan terhadap 

kecukupan modal PT. BNI Syariah? 

3. Apakah Return on Equity (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

kecukupan modal PT. BNI Syariah? 

4. Apakah Penerbitan Sukuk, Return on Asset (ROE), dan Return on Equity 

(ROA) secara stimultan berpengaruh terhadap kecukupan modal PT. BNI 

Syariah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian meliputi: 

1. Untuk menguji sejauh mana penerbitan sukuk berpengaruh terhadap 

kecukupan modal PT. BNI Syariah. 

2. Untuk menguji sejauh mana Return on Asset (ROE) berpengaruh terhadap 

kecukupan modal PT. BNI Syariah. 

3. Untuk menguji sejauh mana Return on Equity (ROA) berpengaruh 

terhadap kecukupan modal PT. BNI Syariah 

4. Untuk menguji dari keseluruhan variabel penelitian yaituPenerbitan 

sukuk, return on Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap kecukupan modal PT. BNI Syariah. 

E. Kegunaan Penelitian 

Tersusunya tujuan dari sebuah penelitian, dimaksudkan agar memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Adapaun dengan dua pendekatan tersebut dijelaskan pada penjabaran dibawah 

ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil tercapainya penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan 

gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian 

perbankan syari’ah tentang perekonomian indonesia pada khususnya, dan 

memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetauan empirik 

mengenai penerapan fungsi ilmu perbankan syariah, serta  penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi untuk mengingkatkan kinerja dunia 
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perbankan melalui strategi penerapan sukuk untuk mencapai tingkat 

profitabolitas yang besar dengan sumber modal yang dimilikinya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Perbankan Syariah  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan kinerja intermediasi perbankan syariah, sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah dimasa 

yang akan datang 

b. Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat memotivasi akademisi untuk menjadi 

pakar ekonom kreatif dalam mengembangkan investasi sukuk didunia 

pasar global dan dapat menjadi referensi untuk bahan referensi yang 

akan datang. 

c. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti maupun peneliti 

lainya untuk menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan serta 

dapat menjadikan sebagai bahan rujukan penelitaian dikemudian masa 

mengenai pengaruh penerbitan sukuk terhadap kecukupan modal 

perbankan syari’ah khususnya PT. BNI Syariah di Indonesia dan 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. 
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F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui variabel-

variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang akan diteliti, dan lokasi 

penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi variabel kecukupan modal  

suatu bank diantara  yaitu Profitabilitas, kualitas asset, ukuran perusahaan, 

likuiditas,dan isntrumen manifestasi saham dari investor. Sedangkan Ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaruh penerbitan 

sukuk dan tingkat profitabilitas yang menggunakan indikator Return on Asest 

and Return on Equity terhadap kecukupan modal. Dalam melakukan kegiatan 

penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan penelitian diantaranya meliputi: 

1. Penelitian ini terbatas oleh waktu, pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dibatasi pada Bank PT. BNI Syariah sebagai bank syariah yang sampai 

sekarang masih melakukan penerbitan sukuk. 

2. Selanjutnya periode pengambilan data dibatasi pada laporan keuangan 

triwulan PT. Bank Negara Indonesia Syari’ah pada bulan September 2011-

Juni 2019 . 

3. Kemudian untuk pengukuran kecukupan modal PT. BNI Syariah, dibatasi 

pada rasio permodalan bank yang diukur dengan CAR baik sebelum 

dikeluarkanya sukuk maupun sesudahnya. 

4. Terakhir pengukuran profitabilitas pada PT. BNI Syariah, dibatasi pada 

penggunaan metode rasio ROA dan ROE. 
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G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan 

pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya penulis memberikan 

penegasan istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Definisi Konseptual 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengelola dan mengendalikan aset sumber daya keuangan yang 

dimilikinya dalam suatu periode-periode tertentu baik dalam aspek 

perhimpunan maupun penyaluran dana serta investasi.17 

b. Sukuk (Obligasi Syari’ah) 

Sukuk adalah surat-surat berharga berjangka panjang yang 

diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian 

penyertaan aset (financial asset) baik dalam mata uang rupiah maupun 

valuta asing.18 

c. Profitabiltas Bank 

Profitabilitas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit 

perusahaan.19 

d. Kecukupan modal 

                                                           
17 Laila Afiqoh, “Pengaruh Kinerja Keungan Terhadap Resiko Kebangkru7tan Bank Umum 

Syari’ah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.4, No. 2. Juni-Desember 2018,  
Diakses https://E-Journal.Unair.Ac.Id/JEBIS/Article/View/10757 pada  Senin 19 Februari 2020.  

18 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), Hal. 468 
19 M. Hanafi Dan A. Halim, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 

2007). Hal. 297 
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Kecukupan modal adalah jumlah modal yang dimiliki perbankan 

dalam pengembangan usaha dan menampung risiko-resiko  kerugian 

yang dialaminya.20 

2. Definisi Operasional 

Kajian tentang pengaruh penerbitan sukuk dan profitabilitas terhadap 

kecukupan modal yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menganalisis 

variabel penerbitan sukuk dan profitabilitas terhadap kecukupan modal  

sehingga dapat diketahui liabilitas aset perbankan dalam hal permodalan yang 

dimiliki oleh PT.BNI Syariah Indonesia. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat menyampaikan gambaran-gambaran yang lebih jelas 

mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisikan 

informasi-informasi dan hal-hal yang terkait yang menjadi pokok bahasan yang 

akan dibahas pada setiap bagian-bagianya .  

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halamn judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahaan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

gambar, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran, halaman abstrak, 

dan halaman transliterasi. 

2. Bagian Utama 

                                                           
20 Adiwarman Karim, Analisis Fiqih Dan Keuangan Syariah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007). Hal. 189 
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Bagian ini terdiri dari beberapa bab antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, identifkasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup 

dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi teori yang membahas 

variabel/sub variabel pertama, variabel keudua, dan seterusnya, 

menguraikan studi kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sample dan sampling penelitian, sumber data, skala pengukuran, 

tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

instrumen penelitian serta analisis data penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

data dan pengujian hipotesis.  

BAB V PEMBAHASAN 

 Bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan 

menjelaskan impplikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk temuan 

hasil penelitian 
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BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat dari hasil pembahasan dan 

saran. Yang diberikan penulis. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-

lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup. 


