
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Keberadaan bank mempunyai peranan penting terhadap perkembangan 

perekonomian suatu negara antara lain ikut serta dalam menggerakkan roda 

perekonomian dalam suatu negara melalui fungsinya sebagai lembaga yang 

melakukan penghimpunan dana dan melakukan penyaluran kembali dalam bentuk 

pembiayaan kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. 

Secara umum sistem perbankan di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual 

banking system, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yaitu perbankan 

Konvensional dan syariah. Perbankan Syariah kerap disebut juga perbankan Islam, 

yaitu perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. 

Dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” atau interest 

rate karena temasuk riba, digantikan dengan sistem bagi hasil atau dikenal 

dengan nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan 

pihak nasabah. Pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia adalah Bank 

Muamalat pada tahun 1991. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, 

Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga 

pemerintah. 

Tabel 1  Kinerja Internal Bank Syariah dan Bank Konvensional tahun 2016-2018 

Keterangan 
2016 2017 2018 

Syariah Konven Syariah Konven Syariah Konven 

CAR 16.63 22.93 17.91 23.18 20.39 22.97 

ROA 0.95 2.23 1.17 2.45 1.59 2.59 

FDR 88.78 90.7 85.31 90.04 86.11 94.78 

BOPO 93.62 82.22 89.62 78.64 85.49 77.86 

Sumber:  OJK tahun 2012-2018 (diolah) 

Kinerja keuangan Bank Syariah dari tahun 2016 sampai 2018 sesuai Tabel 1. 

menunjukkan dinamika, CAR Bank Syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang 

positif dari tahun 2016 rasio CAR 16.63 persen terus mengalami peningkatan pada 

tahun 2018 sebesar 20.39 persen, namun angka ini masih jauh dibawah CAR Bank 

Konvensional pada tahun 2014 sebesar 22.93 persen meningkat sedikit pada tahun 

2018 menjadi sebesar 22.97 persen. Rasio ROA Bank Syariah pada tahun 2016 

sebesar 0.95 persen terus meningkat menjadi 1.59 persen pada tahun 2018, namun 

nilai ini masih jauh dibawah ROA Bank Konvesional yaitu sebesar 2.23 persen pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 2.59 persen pada tahun 2018. Penurunan terjadi 

pada FDR Bank Syariah pada tahun 2016 sebesar 88.78 terus mengalami penurunan 

sampai akhir tahun 2018 sebesar 86.11 persen, kondisi ini berbeda dengan Bank 

Konvensional dimana FDR pada tahun 2016 sebesar 90.7 persen terus meningkat 

pada tahun 2018 sebesar 94.78 persen.  

Bank Konvesional menjalankan operasional lebih efisien dibandingkan 

dengan Bank Syariah, hal ini ditunjukkan dari nilai BOPO Bank Konvesional pada 

tahun 2016 sebesar 82.22 dapat ditekan terus sampai pada tahun 2018 sebesar 77.86 

persen, sedangkan BOPO Bank Syariah pada tahun 2016 sebesar 93.62 persen 
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ditekan menjadi 85.49 persen pada tahun 2018. Berdasarkan kinerja keuangan 

tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan pengelolaan perbankan Syariah masih 

perlu banyak dikembangkan jika dibandingkan dengan Bank Konvesional baik 

dilihat dari kemampuan menjalankan operasional secara efisien, penyaluran 

pembiayaan sampai dengan kemampuan menghasilkan profitabilitas.  

Keberadaan perbankan syariah sendiri di Indonesia baru dikukuhkan melalui 

adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan 

landasan operasi yang lebih jelas bagi Bank Syariah. Hal ini mendukung 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang terus bertambah, dimana 

menurut data OJK tahun 2018 berdasarkan Tabel 2. Jumlah Bank Umum Syariah 

(BUS) mencapai 14 bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 unit dan 

BPRS 164 Unit, sedangkan Aset perbankan syariah mencapai 499.34 triliun rupiah, 

dengan jumlah total penyaluran pembiayaan sebesar 342.81 triliun rupiah dan total 

DPK yang dikelola sebesar 394.72 triliun rupiah. 

 

Tabel 2  Indikator Utama Perbankan Syariah 

Industri Perbankan 
Jumlah 

Institusi 
Jumlah Kantor Aset PYD DPK 

Bank Umum Syariah 14 1.894 322.95 212.56 266.57 

Unit Usaha Syariah 20 388 163.94 120.52 120.06 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

164 506 12.45 9.73 8.08 

Total 198 2.746 499.34 342.81 394.72 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018) 

 

Tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bank dalam perekonomian, 

sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan 

operasionalnya. Tingkat keuntungan dapat menjadi cermin bahwa bank telah 

menjalan fungsi intermediasinya. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

profitabilitas Bank Syariah adalah ROA (Return on Asset). ROA digunakan untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Semakin 

kecil rasio persentase mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank 

dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan 

biaya. 

Kinerja ROA sendiri menurut Kashif et al. (2016) dipengaruhi oleh faktor 

kinerja internal dan kondisi makro ekonomi. Faktor internal yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan antara lain tingkat Size, FDR, pangsa pasar, DPK, selain itu pada 

penelitian Yusuf et al. (2016) NPF, CAR, FDR dan BOPO juga merupakan 

determinan kinerja internal yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. 

Terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu seperti size berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas seperti yang ditunjukkan pada 

penelitian Hamid et al. (2017), sedangkan penelitian lainnya Almazari (2014) 

diperoleh bahwa size justru memberikan dampak yang negatif terhadap 

profitabilitas dan penelitian Kashif et al. (2016) menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara size dengan profitabilitas. DPK sebagai salah satu 

sumber dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan berdasarkan 

penelitian Setiawan et al. (2016) berpengaruh positif terhadap ROA, berbeda 

dengan hasil yang ditunjukkan pada penelitian Kashif et al. (2016) simpanan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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Kepemilikan usaha juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja 

internal Bank Syariah. Hasil penelitian Octifane et al. (2014) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kinerja antara perbankan swasta dan perbankan pemerintah pada 

rasio CAR, NPL, ROE, BOPO dan LDR, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

dapat menghasilkan kinerja keuangan yang berbeda. Perbedaan kinerja antara bank 

milik pemerintah dengan milik swasta dikarenakan masalah kepentingan pemilik, 

intermediasi, operasi, dukungan, alokasi aset untuk pembiayaan, dan investasi. 

 Faktor makro yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah antara lain 

suku bunga, GDP, Kurs dan Inflasi baik berupa pengaruh langsung maupun tidak 

langsung (Nidausallam 2015). Hasil penelitian Widokartiko et al. (2016) 

menunjukkan bahwa faktor makro ekonomi BI rate tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Syariah, sedangkan dampak dari guncangan KURS dan Inflasi 

terhadap perbankan syariah dapat cepat stabil begitu juga dengan kinerja internal 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Kondisi ini 

dikarenakan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil pada sektor 

pembiayaan dan simpanan, sehingga adanya profitabilitas dipengaruhi oleh rantai 

dampak krisis yang terjadi kepada sektor lain (sektor riil) yang kemudian menuju 

profitabilitas syariah. Berbeda dengan Nidausallam (2015), menurutnya Inflasi 

berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Suku bunga dan Kurs berpengaruh 

negatif terhadap ROA Bank Syariah. Menurut Hastari (2019), inflasi tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah, sedangkan PDB 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah dan Inflasi serta Nilai 

tukar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah.  

Selain faktor kinerja internal dan makro ekonomi, Perkembangan Fintech di 

Indonesia melalui data OJK (2019) terkait akumulasi transaksi peer to peer lending 

sejak tahun 2017 ke 2018 tumbuh sebesar 785% atau sebesar 22.6 triliun rupiah. 

Perkembangan ini sangat signifikan, terutama jika dibandingkan dengan angka 

pertumbuhan penyedia jasa keuangan lain seperti perbankan. Tentu saja nilai ini 

tidak dapat dibandingkan begitu saja dikarenakan akumulasi transaksi yang dikelola 

perbankan sudah sangat tinggi dimana pada tahun 2018 total asset yang dikelola 

oleh Bank Konvesional sebesar 8,1 kuadriliun rupiah dan Bank Syariah sebesar 477 

triliun rupiah. Namun fenomena kehadiran Fintech tetap menjadi menarik untuk 

diamati terutama untuk melihat dampak dari kehadiran dan perkembangan Fintech 

tersebut terhadap kinerja perbankan di Indonesia. 

Perkembangan Fintech mengalami pertumbuhan yang signifikan tidak hanya 

dari data perkembangan akumulasi transaksi, namun juga jumlah penanam modal 

dan peminjam yang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sampai Desember 

2018, jumlah rekening lender sebanyak 207,507 rekening. Jumlah ini naik 105 

persen (yoy) ketimbang posisi akhir tahun lalu sebanyak 100,940 rekening. Begitu 

juga dengan data penerima pinjaman (borrower) semakin meluas dan tersebar. Bila 

pada Desember 2017 pinjaman disalurkan kepada 201.873 rekening borrower, 

tumbuh 2000 persen (yoy) menjadi 4 359 juta rekening pada Desember 2018. 

Adapun data akumulasi transaksi peer to peer lending yang tersedia di OJK 

sejak periode triwulan III tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2019. 

Walaupun data yang tersedia sangat terbatas, namun dikarenakan 

perkembangannya yang sangat signifikan dan Fintech dianggap sebagai disruption 

pada industri perbankan dan keuangan yang ada, karena menyediakan layanan 

keuangan yang sama namun lebih inovatif serta berbiaya yang lebih rendah dan 
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dengan margin tinggi dibandingkan perbankan. Perbankan dan industri keuangan 

syariah juga mengalami tekanan besar terutama karena biaya fee di Bank Syariah 

lebih tinggi tidak hanya dibandingkan dengan Fintech juga bank Konvensional 

(Hasnian et al. 2019). Kehadiran Fintech selain sebagai disruption, juga dapat 

menjadi peluang bagi Bank Syariah salah satunya dengan melakukan kolaborasi 

antara lain untuk memperluas jaringan penyaluran pembiayaan yang dapat 

menjangkau masyarakat yang masih “unbankable atau peningkatan fee base 

melalui kolaborasi payment gateways.  

Eksistensi perbankan syariah, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan 

ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang 

berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian 

nasional. Hal ini menunjukkan peranan Bank Syariah sangat berarti bagi 

masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga intermediasi yang mampu 

memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil 

damenengah khususnya di bidang permodalan. Bank Syariah tidak hanya befungsi 

dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. 

Berdasarkan pentingnya peran Bank Syariah sebagai salah satu penyangga 

perekonomian, kondisi kinerja keuangan yang masih perlu pengembangan serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  faktor yang memengaruhi profitabilitas 

Bank Umum Syariah menunjukkan hasil yang inkonsisten baik kinerja internal 

maupun makro ekonomi, didukung juga dengan perkembangan Fintech yang 

mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan dianggap memiliki pengaruh 

terhadap kinerja Bank Syariah, maka mendorong untuk dilakukan penelitian  

mengenai faktor yang memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah tidak hanya 

secara agregat atau industri, juga secara kepemilikan yaitu BUMN dan swasta. 
 

 

Rumusan Masalah 

Kinerja keuangan Bank Syariah pada tahun 2018 berdasarkan laporan OJK 

dari segi aset, pembiayaan yang disalurkan serta dana pihak ketiga mengalami 

penurunan pertumbuhan seperti pada Tabel 3. Pertumbuhan aset Bank Syariah 

tahun 2018 sebesar 12.57 persen, atau terjadi penurunan pertumbuhan sebesar 6.4 

persen dari tahun 2017, sedangkan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan 

(PYD) pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3.03 persen dari tahun 

sebelumnya atau tumbuh sebesar 12.21 persen, penurunan juga dialami pada 

pertumbuhan juga dialami pada dana pihak ketiga (DPK) yang hanya mengalami 

penurunan pertumbuhan sebesar 11.14 persen dimana pada tahun 2017 sempat 

mengalami pertumbuhan sebesar 19.89 persen (OJK 2019). 
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Sumber: OJK (2019) 

Gambar 1  Perkembangan Aset, PYD dan DPK Bank Syariah 

Perlambatan pertumbuhan aset perbankan Syariah antara lain disebabkan 

pertumbuhan pesat aset perbankan syariah pada tahun sebelumnya terjadi akibat 

kecilnya nilai aset Bank Syariah. Oleh karena itu, setiap penambahan aset sekecil 

apa pun akan terlihat signifikan secara persentase. Selain itu, perlambatan 

disebabkan sulitnya perbankan syariah dalam mencari nasabah pembiayaan (Bisnis 

ID 2019). 

Perkembangan market share keuangan Syariah sendiri menurut data OJK 

(2018) masih rendah yaitu sebesar 8.47 persen pada akhir 2018 dengan kontribusi 

perbankan Syariah sebesar 5.7 persen, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan 

Bank Konvesional. Jika melihat potensi di Indonesia dengan mayoritas penduduk 

beragama Islam tentu saja peluang perbankan Syariah untuk perkembangan di 

Indonesia menjadi sangat besar. 

Perlambatan yang terjadi pada pertumbuhan Bank Syariah sejalan dengan 

kondisi makro ekonomi dimana perekonomian domestik turut dipengaruhi 

pertumbuhan ekonomi global yang melambat, pertumbuhan GDP pada triwulan IV 

tahun 2018 sebesar 5.18 persen, angka ini lebih baik dari kondisi tahun 2017 yaitu 

sebesar 5.07 persen, namun jauh dibawah angka yang telah ditetapkan dalam APBN 

tahun 2018 yaitu sebesar 5.4 persen. Di sisi lain Inflasi tahun 2018 membaik yaitu 

sebesar 3.13 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.63 persen 

sedangkan nilai tukar terhadap $ US sendiri mengalami tekanan yaitu Rp 14 710 

atau mengalami pelemahan sebesar 1162 poin (BPS 2018) dan BI rate Desember 

4.25 persen meningkat menjadi 6 persen pada Desember 2018. 

Sejalan dengan kondisi internal tersebut, kondisi makro ekonomi sedang 

mengalami fluktuatif akibat kondisi ekonomi dunia sedang menurun, namun 

Fintech mengalami perkembangan yang sangat pesat yaitu akumulasi realisasi 

pinjaman yang telah disalurkan oleh Fintech peer to peer lending per Desember 

2018 sebesar Rp 22,66 triliun. Nilai ini tumbuh hampir, tepatnya 785 persen dari 

tahun 2017. Oleh karena itu, rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah industri? 

2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Aset 12,42% 8,99% 20,28% 18,97% 12,57%

Pertmbuhan PYD 8,37% 7,06% 16,41% 15,24% 12,21%

Pertumbuhan DPK 18,53% 6,35% 20,84% 19,89% 11,14%
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2. Bagaimana pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah BUMN? 

3. Bagaimana pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah industry. 

2. Untuk menganalisa pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah BUMN. 

3. Untuk menganalisa pengaruh faktor kinerja internal, faktor makro ekonomi dan 

perkembangan Fintech terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Swasta. 

 

Manfaat 

a. Untuk membantu Bank Umum Syariah baik industri maupun berdasarkan 

kepemilikan (BUMN dan Swasta) dalam membuat strategi dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi profitablitas dari sisi 

kinerja internal, kondisi makro ekonomi dan perkembangan Fintech. 

b. Untuk memberikan pertimbangan terhadap Pemerintah dalam membuat 

undang-undang yang akan memperkuat perbankan Syariah, terutama dari sisi 

kinerja internal, faktor makro ekonomi dan perkembangan Fintech. 

c. Bagi penelitian yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

dasar rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait faktor yang memengaruhi 

profitabilitas perbankan Syariah dan pengaruh perkembangan Fintech terhadap 

kinerja perbankan Syariah.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian  

Batasan penelitian ini tentang pengaruh perkembangan Fintech, kinerja 

internal dan faktor makro ekonomi terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum 

syariah di Indonesia. Faktor kinerja internal yaitu FDR, Deposit to asset, Size 

growth, dan BOPO, faktor makro adalah nilai tukar, inflasi, GDP growth dan BI 

rate, serta pengaruh perkembangan Fintech peer to peer lending terhadap ROA 

perbankan umum syariah di Indonesia. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

The General Theory of Employment, Interest and Money 

Menurut Keynes (1936) dalam The General Theory of Employment, Interest 

and Money, bahwa inflasi disebabkan oleh gap antara kemampuan ekonomi 

masyarakat terhadap keinginan-keinginannya terhadap barang-barang. Yang 




