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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pesatnya perkembangan dunia usaha telah menjadikan industri perbankan 

memiliki peran penting bagi Negara Indonesia. Industri perbankan akan sangat 

mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Segala macam kegiatan 

ekonomi dilakukan melalui bank. Seperti menyimpan dana, pembayaran, 

pelayanan kredit, pembiayaan serta kegiatan lainnya. Industri perbankan 

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat umum. 

Dunia usaha semakin berkembang setiap tahunnya, sehingga Bank Indonesia 

harus siap berperan lebih besar dalam menyediakan jasa keuangan. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh nasabah (baik 

perusahaan, pemerintah maupun masyarakat) sebagai tempat penyimpanan 

dana. Selain itu, bank juga berperan sebagai perantara antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, memberikan jasa 

keuangan berupa pembiayaan komersial, konsumsi dan kebutuhan lainnya. 

Industri perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian 

suatu negara. Kegiatan perbankan dibangun atas kepercayaan masyarakat luas. 

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat penting, seperti menciptakan 

peredaran uang untuk mendukung kegiatan komersial, menyimpan, melakukan 

atau menerima pembayaran (Natariasari & Nofiandre, 2013). Perbankan 

merupakan industri yang memerlukan perhatian khusus karena dianggap rentan 

terhadap faktor eksternal dan juga merupakan bagian dari sistem pembayaran. 

Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah dari (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020), pertumbuhan aset, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan 

serta pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah cenderung mengalami 

penurunan sejak tahun 2016 hingga 2020. Berikut data pertumbuhan aset, 

pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) serta pertumbuhan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam 

bentuk persen (%). 



 
Vania Salsabila Octaviana Putri, 2021 

ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA BANK UMUM SYARIAH 
PERIODE 2016-2020 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

      2 
 

  

25 

20 

15 

10 

5 

0 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertumbuhan Aset Pertumbuhan PYD Pertumbuhan DPK 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) 

Serta Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 
Tahun 

Pertumbuhan 

Aset 

Pertumbuhan 

PYD 

Pertumbuhan 

DPK 

2016 20,28 16,41 20,84 

2017 18,97 15,27 19,89 

2018 12,57 12,17 11,14 

2019 9,93 10,89 11,93 

2020 13,11 8,08 11,88 

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) 

 
 

Data diatas juga dapat dilihat dalam bentuk grafik, sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) 

Serta Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Sumber: Snapshot Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) 

 
Berdasarkan tabel dan grafik diatas, pada tahun 2016, pertumbuhan aset 

perbankan syariah sebesar 20,28%, di tahun selanjutnya mengalami penurunan 

menjadi 18,97%. Lalu, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 

12,57%, dan di tahun 2019 masih mengalami penurunan menjadi 9,93%. 

Sementara itu, di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 13,11%. 
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Kemudian, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah 

sejak tahun 2016 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 

2016 pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah sebesar 

16,41%, lalu di tahun 2017 turun menjadi 15,27%, pada tahun berikutnya 

kembali turun menjadi 12,17%, selanjutnya di tahun 2019, masih mengalami 

penrunan menjadi 10,89%, dan di tahun 2020 turun menjadi 8,08%. 

Selanjutnya, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di 

tahun 2016 sebesar 20,84%, kemudian di tahun 2017 turun menjadi 19,89%, lalu 

pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 11,14%. Walaupun 

sempat mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi sebesar 11,93%. Akan 

tetapi, di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 11,88%. Hal ini 

menunjukkan bahwa perbankan syariah masih harus memperbaiki kinerjanya, 

supaya terhindar dari kemungkinan terjadinya financial distress pada perbankan 

syariah. 

Pada tahun 2016, lembaga keuangan khususnya perbankan masih 

menghadapi berbagai kendala yang berasal dari pelemahan ekonomi baik dalam 

skala internasional ataupun nasional, contohnya seperti harga komoditas yang 

mengalami penurunan, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, penyusutan 

nilai rupiah yang berpengaruh terhadap sektor keuangan (Liputan 6, 2016). 

Rasio Net Income Margin (NIM) perbankan mengalami penurunan sejak 

tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2016 sebesar 5,63%, lalu di tahun 2017 

mengalami penurunan menjadi 5,32%, di tahun 2018 masih mengalami 

penurunan menjadi 5,14% dan di tahun 2019 Net Income Margin (NIM) turun 

menjadi 4,91%. Penurunan Net Income Margin (NIM) pada perbankan 

kemungkinan disebabkan karena adanya peningkatan pembentukan cadangan 

kerugian penurunan nilai (CKPN) terkait peningkatan risiko kredit perbankan. 

Peningkatan CKPN tersebut akan berdampak pada pendapatan laba bersih 

perbankan (Bisnis.com, 2020). 

Sejak tahun 2019 hingga 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang 

memberikan dampak negatif terhadap industri perbankan dan menyebabkan 

penurunan kualitas kredit. Kualitas kredit yang disalurkan memburuk dan 
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memiliki risiko tinggi. Jumlah gagal bayar pada angsuran kredit, baik nasabah 

individu maupun nasabah bisnis mengalami peningkatan. Peningkatan risiko 

gagal bayar ini dapat dilihat pada cadangan kerugian pinjaman bank di semester 

pertama tahun 2020 (Katadata, 2020). 

Perbankan berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional, 

karena bank merupakan penghimpun dana dari unit surplus dan penyalur kredit 

unit defisit, merupakan tempat yang efektif dan produktif bagi simpanan 

masyarakat, serta memperlancar transaksi pembayaran di semua sektor ekonomi. 

Dalam memberikan pembiayaan, perbankan khususnya bank syariah harus 

melaksanaan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari financial distress. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) mempunyai wewenang untuk mengatur regulasi dan 

melakukan pengontrolan yang terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan lembaga jasa keuangan untuk memastikan kondisi sistem keuangan 

yang adil, terorganisir, transparan, dan akuntabel, serta untuk terus mengalami 

perkembangan dan stabil sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen dan 

kepentingan umum. 

Menurut (Jensen & Meckling, 1976), teori keagenan adalah hubungan 

kontraktual antara agen (manajer bisnis) dan principal (pemilik bisnis). Dimana 

pemilik bisnis memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan 

usahanya. Dalam mengelola perusahaan, manajer harus bertanggung jawab. 

Salah satu wujud pertanggungjawaban dari agen yaitu penyampaian laporan 

keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk melaporkan status keuangan 

perusahaan selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

perusahaan dari kemungkinan terjadinya financial distress. 

Penelitian (Hari, Siddik, & Susetyo, 2017), menyatakan bahwa indikator 

ROA, NPF, CAR dan FDR berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

bank. Berdasarkan penelitian (Sufitri, 2019) dan (Azis & Rahardjo, 2020), 

Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap financial 

distress. Kemudian, menurut penelitian (Sufitri, 2019) dan (Pamungkas, 

Hadiani, & Purbayati, 2021) NPL/NPF berpengaruh positif signifikan terhadap 
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financial distress. Lalu, menurut (Lina Nur Hidayati, MM., 2015) dan (Azis & 

Rahardjo, 2020), CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial 

distress. Selanjutnya, menurut (Nuranto & Ardiansari, 2017) dan (Afiqoh & 

Laila, 2018) LDR/FDR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat financial distress. Sedangkan menurut (Rachmawati & Ningsih, 2018), 

indikator ROA, CAR, NPF dan FDR tidak berpengaruh terhadap financial 

distress bank. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Terhadap Financial 

Distress Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020". Penelitian terkait 

financial distress suatu perbankan syariah dengan menggunakan analisis Z- 

Score sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian tentang financial distress 

bank syariah dengan analisis regresi logistik masih terbatas. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan model Zmijewski. 

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, 

maka masalah - masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah dari OJK, pertumbuhan 

aset, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan serta pertumbuhan 

dana pihak ketiga perbankan syariah cenderung mengalami penurunan 

sejak tahun 2016 hingga 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

2. Pada tahun 2016, lembaga keuangan khususnya perbankan masih 

menghadapi berbagai kendala yang berasal dari pelemahan ekonomi 

baik dalam skala internasional ataupun nasional, contohnya seperti 

harga komoditas yang mengalami penurunan, adanya penurunan 

pertumbuhan ekonomi, penyusutan nilai rupiah yang berpengaruh 

terhadap sektor keuangan (Liputan 6, 2016). 

3. Rasio Net Income Margin (NIM) perbankan mengalami penurunan 

sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2016 sebesar 5,63%, lalu di 

tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,32%, di tahun 2018 

masih mengalami penurunan menjadi 5,14% dan di tahun 2019 Net 

Income Margin (NIM) turun menjadi 4,91% (Bisnis.com, 2020). 
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4. Sejak tahun 2019 hingga 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang 

memberikan dampak negatif terhadap industri perbankan dan 

menyebabkan penurunan kualitas kredit. Kualitas kredit yang 

disalurkan memburuk dan memiliki risiko tinggi. Jumlah gagal bayar 

pada angsuran kredit, baik nasabah individu maupun nasabah bisnis 

mengalami peningkatan. Peningkatan risiko gagal bayar ini dapat 

dilihat pada cadangan kerugian pinjaman bank di semester pertama 

tahun 2020 (Katadata, 2020). 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian merupakan hal-hal yang akan dikaji oleh penulis. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi aktual financial distress, profitabilitas, risiko 

pembiayaan bermasalah, kecukupan modal dan likuiditas perbankan 

syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat profitabilitas terhadap financial distress 

perbankan syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan bermasalah terhadap 

financial distress perbankan syariah di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap financial 

distress perbankan syariah di Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh  tingkat  likuiditas  terhadap  financial  distress 

perbankan syariah di Indonesia? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang 

penelitian, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi aktual financial distress, profitabilitas, risiko pembiayaan 

bermasalah, kecukupan modal dan likuiditas pada perbankan syariah di 

Indonesia, kemudian untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, risiko 

pembiayaan bermasalah, kecukupan modal serta likuiditas terhadap financial 

distress pada perbankan syariah di Indonesia. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat 

berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keuangan Islam guna memperkaya konsep dan teori 

tentang kinerja keuangan dengan Analisis Regesi Logistik terhadap 

financial distress bank syariah. Kemudian penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi sumber referensi serta acuan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya yang relevan. 

2) Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para stakeholder 

perbankan syariah di Indonesia dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

nasabah dan mencegah terjadinya financial distress pada perbankan 

syariah di Indonesia. 


