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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Bank merupakan suatu institusi penting dalam industri keuangan dalam 
suatu negara. Perbankan banyak digunakan untuk mengukur kemajuan dan 
pertumbuhan suatu negara, sehingga negara yang sukses dapat dilihat melalui 
kesuksesan dan kinerja bank di negara tersebut. Hal ini meningkatkan tuntutan 
akan peran bank dalam kegiatan perekonomian. Bank sendiri mempunyai  
tantangan dan tuntutan kerja untuk mencapai keberhasilan dalam kinerjanya. 
Perbankan dalam melaksanakan kinerjanya banyak menghadapi berbagai masalah 
dan kendala. Industri perbankan merupakan industri yang sarat dengan resiko, 
terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam 
berbagai bentuk investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat 
berharga dan penanaman dana lainnya (Ghozali 2007). Munculnya persaingan 
antara sesama bank membuat setiap bank berkompetisi untuk melakukan kinerja 
dan mengejar target dengan sebaik mungkin. Persaingan tersebut diharapkan tidak 
melepaskan dari fungsi pelayanan terhadap nasabah. 

Indonesia miliki mayoritas penduduk muslim, maka kemudian bank 
beradaptasi dengan membentuk institusi bank yang mendekatkan dengan nilai-
nilai Islamiah tersebut. Salah satu dari upaya tersebut adalah lahirnya bank syariah 
yang memiliki pola kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip dan azas kaidah Islam. 
Sehingga terdapat 2 model bank yang ada saat ini, Bank Umum konvensional 
(yang selama ini kita kenal) dan Bank Syariah (menerapkan sistem kerja syariah 
Islam). Hadirnya bank syariah juga turut membuat persaingan antar bank tersebut 
semakin tajam. Bagi masyarakat ini sebuah pilihan dalam menggunakan jasa 
industri perbankan. Bank syariah yang memiliki penerapan konsep perekonomian 
Islam dapat diterima dengan baik ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas 
beragama Islam. Dari kedua bank tersebut kita perlu melihat dan menilai dengan 
baik yang menjadi kelebihan dan kekurangan, sehingga sebagai masyarakat yang 
menggunaan jasa perbankan dapat mengetahui dengan pasti bahwa bank yang kita 
gunakan aman secara kapabilitas, dan permodalan yang diwujudkan dalam kinerja 
mencapai profitabilitas tinggi. 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 
kinerja suatu Bank (Defri 2012). Rasa kepercayaan dari masyarakat juga akan 
terbentuk melalui penyampaian tentang suatu keberhasilan/ profitabilitas. Bila 
menilai tentang industri perbankan maka akan banyak faktor yang mempengaruhi 
kondisi bank tersebut. Bank sebagai pendorong perekonomian tidak lepas dari 
pengaruh kondisi perekonomian itu sendiri. Posisi bank yang menjalankan 
kegiatan bisnisnya dalam suatu negara, akan berada pada kondisi makro ekonomi 
yang terjadi pada negara tersebut. Sehingga saat ini industri perbankan di 
Indonesia memiliki tantangan dan tuntutan, tantangan bersaing dengan industri 
sejenis dalam lingkup makro ekonomi yang sama dan memberikan pelayanan 
yang terbaik sehingga mendapat tempat dimasyarakat.  

Peran masyarakat pada sebuah industri perbankan juga tidak kalah penting. 
Penabung akan dapat memberikan dampak multiplier effect. Tidak hanya sebatas 
pada tabungan yang dia serahkan kepada bank, tetapi berbagai potensi yang 
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terkandung didalamnya guna dapat mendapatkan nilai profitabilitas kembali bagi 
bank.  

Kita sudah mengenal sistem perbankan konvensional di Indonesia sejak 
tahun 1828 hampir satu abad yang lalu. Tetapi kemunculan perbankan sistem 
syariah di Indonesia pada tahun 1990 telah dapat menjadi kompetitor yang kuat di 
dunia industri perbankan. Kelahiran perbankan syariah tidak hanya di Indonesia 
tetapi di negara-negara lain telah muncul sistem perbankan ini.  

Tabel 1 memperlihatkan negara didunia yang menganut sistem perbankan 
syariah. Dalam tabel 1 juga menjelaskan peringkat dari negara pengguna sistem 
perbankan syariah 
 

Tabel 1 20 Ranking negara pengguna sistem perbankan syariah di tahun 2013 

Negara 
Total Aset Bank 
Syariah (US $ 

miliar) 

Ranking Prosentase 
pangsa pasar 

syariah 

Jumlah Bank 
di Negara 
tersebut 

Iran 475.9 1 37.76 28 
Saaudi Aravia 237.2 2 18.03 41 
Malaysia 196.8 3 15.62 41 
UAE 87.3 4 6.13 19 
Kuwait 72.5 5 5.75 26 
Bahrain 56.5 6 4.48 37 
Qatar 53.1 7 4.22 10 
Indonesia 19.0 8 1.51 57 
Bangladesh 16.5 9 1.31 24 
Turkey 12.1 10 0.96 4 
Sudan 9.9 11 0.78 9 
Pakistan 7.1 12 0.56 23 
Swizterland 6.6 13 0.52 1 
Egypt 6.5 14 0.52 3 
Brunei 5.0 15 0.39 1 
Thailand 4.1 16 0.32 1 
UK 2.5 17 0.2 4 
Jordan 1.9 18 0.15 9 
Iraq 1.7 19 1.14 5 
Yemen 1.6 20 0.13 1 
Total 1273.79   100 344 
Sumber : http://www.uabonline.org/ 

 
Menurut Qurroh (2010) dengan diterapkannya sistem moneter syariah dan 

konvensional secara bersamaan akan memiliki beberapa implikasi terhadap 
performa dari sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Secara 
teoritis, para ahli yang memberikan perhatian terhadap perkembangan sistem 
ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil jauh lebih baik daripada 
sistem bunga. Hal tersebut tentunya harus dibuktikan secara empiris bahwa 
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dengan tidak adanya sistem bunga maka perekonomian akan jauh lebih baik, 
terutama kaitannya dengan pertumbuhan sektor riil. 

Kegiatan usaha Bank yang mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, 
atau bentuk simpanan lainnya sehinggga kemudian disalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk pinjaman. Namun menurut (Veithzal et al. 2007) dimana bank yang 
sehat, baik secara individu, maupun secara keseluruhan sebagai sistem, 
merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang 
dengan baik. Tetapi, terganggunya fungsi intermediasi perbankan setelah 
terjadinya krisis perbankan di indonesia telah mengakibatkan lambannya kegiatan 
investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 2 menunjukkan perkembangan bank konvensional dan syariah dalam 
rentang waktu tahun 2004 hingga 2014. Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah bank 
syariah meningkat selama 10 tahun terakhir. 

 
Tabel 2 Perkembangan Jumlah Bank di Indonesia periode tahun 2004 hingga 
   2014 

Tahun Jumlah Bank Umum Konvensional Jumlah Bank Umum Syariah 
2004 133 3 
2005 131 3 
2006 130 3 
2007 130 3 
2008 124 5 
2009 121 6 
2010 122 11 
2011 120 11 
2012 120 11 
2013 120 11 
2014 119 12 

Sumber : Data statistik OJK 
 
Menciptakan dan memelihara perbankan yang sehat diperlukan lembaga 

perbankan yang senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan efektif sesuai 
dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998, 
yaitu: bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 
solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, agar lembaga 
perbankan di Indonesia mampu berfungsi  secara efisien, sehat, wajar dan mampu 
melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat ke bidang-bidang yang 
produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan (Supraba 2011). 

Terjadinya krisis keuangan di tahun 2008, hingga saat ini antar bank–bank 
tersebut berbenah diri dalam hal kinerja. Keberhasilan bank untuk tetap 
menjalankan bisnisnya dipengaruhi juga faktor – faktor makro ekonomi dalam 
suatu negara. Beberapa faktor ekonomi yang dapat menjadi pengaruh menurut 
Bodie et al. (2008) dalam Jayadin (2012) yang menyatakan bahwa ada beberapa 
variabel makro ekonomi bisa digunakan oleh para analisis yang hendak 
melakukan investasi untuk menilai kondisi ekonomi makro tersebut adalah GDP, 
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employment, inflation, interest Rate, exchange Rate, current account, dan budget 
deficit. Variabel makro ekonomi ini mempunyai pergerakan dinamis. Menurut 
Asmara (2011) dalam prespektif ekonomi, peningkatan harga BBM akan 
cenderung diikuti penurunan volume produksi berbagai kelompok industri dan 
sektor perekonomian lainnya. Perubahan tersebut secara agregat akan 
menyebabkan turunnya total produksi/pendapatan nasional dan mendorong 
peningkatan pengangguran. Kondisi tersebut merupakan kondisi tidak diharapkan 
baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun pengusaha.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa variabel makro ekonomi 
mempunyai peran penting terhadap kinerja sektor industri yang pada akhirnya 
terkait dengan sektor profitabilitas perbankan. Keterkaitan antara variabel makro 
ekonomi dengan sektor perbankan ini adalah fungsi bank sebagai lembaga 
intermediasi. Salah satu sumber pendapatan bank adalah melalui dana yang 
disalurkan kepada masyarakat umum dalam bentuk dana pinjaman konsumsi 
maupun modal kerja. Dengan adanya variabel makro ekonomi maka tingkat 
pendapatan bank atau profitabilitas bank dipengaruhi keadaan konsumsi dan 
produksi di masyarakat. Menurut Magrianti (2011) dari sisi makro terkait dengan 
fungsinya sebagai lembaga intermediasi, perbankan yang efisien sangat 
diperlukan untuk menunjang tercapainya stabilitas harga dan akan memberikan 
dampak positif pada sektor-sektor lain. 

Setiap negara selalu berupaya menjaga kondisi perbankan dalam keadaan 
aman, sehat, dan stabil. Menurut Prastitaningtyas (2010) rendahnya kualitas 
perbankan tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor perbankan, serta belum 
efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kuantitas bank yang 
banyak menciptakan persaingan yang semakin ketat dan kinerja bank yang 
menjadi rendah karena ketidakmampuan bersaing di pasar, sehingga banyak bank 
yang sebenarnya kurang sehat atau bahkan tidak sehat secara financial. 

Menurut Dendawijaya (2006) profitabilitas merupakan kemampuan bank 
untuk menghasilkan/ memperoleh laba secara efektif dan efisien. Menurut 
Brigham dan Houston (2010) untuk mengukur profitabilitas Bank, biasanya 
menggunakan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio 
utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas yang terdiri dari ROE (Return on 
equity) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas modal untuk 
menghasilkan keuntungan, dan ROA (Return on asset)  yaitu rasio yang 
menunjukkan kemampuan dari keseluruhan asset yang ada dan digunakan untuk 
menghasilkan keuntungan.  Selain itu, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu 
bank, Bank Indonesia lebih mementingkan ROA daripada ROE karena Bank 
Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan 
asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga 
ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.  

Semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 
bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 
aset (Dendawijaya 2006). 
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Tabel 3 dibawah ini menerangkan perkembangan profitabilitas yang di capai 
oleh perbankan konvensional (ROA) dan perbankan syariah (ROAS). 
 
Tabel 3 Perkembangan ROA Bank Umum Konvensional dan Bank Umum  
 Syariah dari 2004 hingga 2014 

Tahun Bank Umum Konvensional Bank Umum Syariah 
ROA (%) ROA (%) 

2004 3.46 2.55 
2005 2.55 2.69 
2006 2.64 3.04 
2007 2.78 3.32 
2008 2.33 3.2 
2009 2.60 1.48 
2010 2.86 3.49 
2011 3.03 2.67 
2012 3.11 2.14 
2013 3.08 2.79 
2014 2.92 2.32 

Sumber : Data statistik OJK 
 

Perkembangan Return on Asset (ROA) dalam rentang waktu 10 tahun 
tersaji dalam gambar berikut: 

 

 
Sumber : Bank Indonesia. 
Gambar 1  Rata rata ROA tahunan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum 

  Syariah dari Tahun 2004 – 2014 
 

Penelitian Siraj dan Pillai (2012) yang membandingkan kinerja bank 
konvensional dan syariah di negara Teluk/ Gulf Cooperation Council (GCC)  
membuktikan bahwa laba operasi pada bank syariah meningkat dengan cepat 
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dibandingkan bank konvensional. Bank syariah menunjukkan peningkatan kinerja 
dalam pertumbuhan aset di atas nilai kewajiban/hutang yang ditanggung. Sesuai 
dengan penelitian bank syariah terdahulu tentang posisi ekuitas. Mulyono (1999) 
dalam Hutagalung dan Djumahir (2013) menyatakan bahwa beberapa faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja bank adalah CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR. 
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah ratio yang berkaitan dengan permodalan 
perbankan dimana besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu 
atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang 
dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian yang tidak dapat 
dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, 
sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin 
meningkat demikian juga sebaiknya. 

Penelitian terhadap profitabilitas perbankan syariah juga dilakukan oleh 
Moin (2008) di negara pakistan yang menyatakan bahwa Return on Asset ( ROA ) 
bank konvensional tidak signifikan berbeda dengan bank pesaing (syariah). 
Analisis lebih lanjut dari Return on Equity (ROE) dan Profit Expence Ratio (PER) 
mengungkapkan bahwa bank syariah semakin dekat dengan bank konvensional 
dalam tren,  tidak terbayangkan bahwa di dalam waktu dekat bank Islam mungkin 
mengungguli bank konvensional.  

Faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank menurut Payamta et al 
(1999) dalam Defri (2012) adalah manajemen, yaitu seluruh manajemen suatu 
bank, baik yang mencakup manajemen pengelolaan kredit (NPL), manajemen 
permodalan (CAR), manajemen pendapatan bunga pinjaman (NIM), manajemen 
Likuiditas (LDR), dan manajemen rentabilitas (BOPO) yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) perusahaan 
perbankan. Pengukuran kinerja bank dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 
yang paling utama adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk 
mengetahui beberapa aspek yang berpengaruh terhadap posisi keuangan serta 
perkembangan bank tersebut (Mouri 2012). Berdasarkan penelitian Mawardi 
(2005) dalam penelitiannya tentang analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja keuangan bank umum di Indonesia, diketahui bahwa variabel CAR, NPL, 
BOPO dan NIM secara bersama-sama mempengaruhi kinerja bank umum. 

Sisi makro terkait dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, 
perbankan yang efisien sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya stabilitas 
harga dan akan memberikan dampak positif pada sektor-sektor lain 
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Dapat diamati dari pergerakan indikator dari variabel makro ekonomi 
tersebut sebagai berikut: 
 

 
Sumber : Bank Indonesia. 

Gambar 2  Rata rata kurs Indonesia tahunan dari Tahun 2004 – 2014 
 

 
Sumber : Bank Indonesia. 

Gambar 3  Rata – rata tingkat Inflasi Indonesia dari Tahun 2004 – 2014 
 

Semakin tumbuh kinerja bank Syariah sama dengan nilai kinerja bank 
konvensional juga merupakan upaya terhadap pengelolaan terhadap manajemen 
kinerja. Dengan pasti pertumbuhan kinerja Bank Syariah mendekati dengan 
keberhasilan kinerja bank umum konvensional. Hal ini menumbuhkan pertanyaan 
bahwa “Apakah profitabilitas industri perbankan yang ada saat ini dapat tumbuh 
didalam pengaruh kondisi makro ekonomi dan kinerja internal?”, sehingga dengan 
adanya kompetisi tersebut dapat menghadirkan kualitas yang bersaing diantara 
industri perbankan. 
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Kedepannya untuk dapat membuktikan prospektif pertumbuhan kedua jenis 
bank tersebut sangatlah diperlukan analisa/pengkajian tentang bagaimana 
manajemen permodalan (CAR), manajemen pengelolaan kredit (NPL), 
manajemen rentabilitas (BOPO), dan manajemen Likuiditas (LDR) serta pengaruh 
dari kondisi makro ekonomi. 

Keberadaan 2 jenis bank tersebut (Bank Konvensional dan Bank Syariah) di 
tengah masyarakat memberikan pilihan terhadap penggunaan jasa perbankan. 
Tetapi dengan mengetahui bahwa bank yang memiliki pertumbuhan aset, dapat 
menjadi jaminan keamanan dalam penempatan dana, terutama oleh perusahaan 
atau instansi yang akan melakukan penempatan dana dengan jumlah besar. 
Masyarakat dapat mengetahui bahwa pola profitabilitas yang dihadirkan oleh 
industri perbankan tersebut akan memiliki dampak kepada keadaan pasar. Pada 
rantai berikutnya akan berdampak terhadap masyarakat itu sendiri sebagai 
pengguna jasa perbankan. 

 
 

Perumusan Masalah 
 
Adanya kondisi makro ekonomi yang dinamis yang terjadi dalam 

masyarakat tentu berpengaruh terhadap sektor industri dan sektor perbakan. Hal 
ini dapat mempengaruhi kinerja perbankan yang berujung pada 
profitabilitas/pendapatan yang dicapai oleh perbankan. Sejauh mana kondisi 
makro ekonomi menjadi pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas perbankan 
konvensional maupun syariah. Dengan melihat kinerja yang dicapai oleh industri 
perbankan, maka dapat dilihat perkembangan dan potensi yang ada atas kedua 
model perbankan ini. sehingga kedepannya dapat diketahui kelebihan dan 
kekurangan dari perbankan konvensional maupun syariah. Permasalahan pertama 
yang mendasari penelitian ini adalah ditemukan ketidak konsistenan (data gap) 
antara hubungan variabel yang diteliti. Permasalahan kedua terdapat research gap 
untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap ROA baik secara kinerja 
internal maupun makro ekonomi. Dengan rentang jarak waktu pengamatan 
terhadap bank umum konvensional dan bank umum syariah dari tahun 2007 
hingga tahun 2014. 

Dari research problem pada penelitian ini dirumuskan menjadi research 
question sebegai berikut: 

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara kondisi makro ekonomi dan kinerja 
internal terhadap profitabilitas industri perbankan (konvensional dan 
syariah) ? 

2. Bagaimana respon yang timbul pada profitabilitas industri perbankan 
(konvensional dan syariah) dalam menghadapi perubahan kondisi makro 
ekonomi ? 

3. Apakah kinerja internal industri perbankan (konvensional dan syariah) 
mempengaruhi variabel makro ekonomi? 

4. Bagaimana implikasi manajerial bagi industri perbankan (konvensional dan 
syariah) dalam merespon perubahan kondisi makro ekonomi ? 

 
 



9 
 

Tujuan Penelitian 
 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan utama dari penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis dan mengukur pengaruh kondisi makro ekonomi  dan kinerja 

internal terhadap profitabilitas (ROA/ROAS). 
2. Menganalisis dan mengukur pengaruh gejolak kondisi terhadap 

profitabilitas (ROA/ROAS). 
3. Menganalisis dan mengukur pengaruh kinerja internal perbankan terhadap 

kondisi makro ekonomi. 
4. Merumuskan alternatif implikasi manajerial bagi industri perbankan 

(konvensional dan syariah) dalam merespon perubahan kondisi makro 
ekonomi. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada beberapa pihak seperti perbankan konvensional dan sebagai informasi 
tambahan untuk menerapkan manajemen terbaik yang dapat memberikan 
kemajuan terkait dengan perubahan kondisi makro ekonomi yang selalu dinamis. 
Dengan mengetahui kinerja perbankan konvensional dan syariah, maka manfaat 
bagi masyarakat selaku pengguna jasa perbankan dapat mengetahui kualitas antara 
kedua sistem perbankan tersebut. Serta dapat memprediksikan perkembangan 
sistem tersebut kedepannya, sehingga dapat menggunakan jasa perbankan tersebut 
dengan aman, nyaman dan menyadari dampak baliknya terhadap perekonomian.  
Bagi pemerintah agar dapat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang 
berpengaruh terhadap faktor makro ekonomi, sehingga tidak membuat kinerja 
perbankan melemah. Ataupun sebaliknya industri perbankan menguat dan 
memberikan pengaruh serta tekanan terhadap pasar. Sistem perbankan sebagai 
lembaga intermediasi (perantara antara pemilik modal dan pihak yang 
membutuhkan modal) dapat berdampak buruk dan negatif terhadap masyarakat 
selaku pengguna jasa perbankan jika tidak dikelola dengan baik. 
 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Penelitian ini difokuskan terhadap kinerja perbankan konsvensional dan 

syariah serta variabel makro ekonomi. Dengan batasan penelitian pada beberapa 
hal sebagai berikut: 

1. Pembahasan merupakan studi penelitian dengan menggunakan data statistik 
yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), 
dan Badan Pusat Statistik dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 
2007 hingga 2014. 

2. Variabel makro ekonomi yang digunakan adalah BI Rate, Inflasi, Harga 
minyak dunia dan Kurs. 




