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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah perkembangan industri keuangan syariah yang meliputi perbankan, 

asuransi, dan pasar modal pada dasarnya merupakan suatu proses sejarah yang sangat 

panjang. Lahirnya Agama Islam sekitar 15 (lima belas) abad yang lalu meletakkan 

dasar penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, karena di dalam Islam 

dikenal kaidah muamalah yang merupakan kaidah hukum atas hubungan antara 

manusia, yang di dalamnya termasuk hubungan perdagangan dalam arti yang luas. 

Meskipun demikian, perkembangan penerapan prinsip syariah mengalami masa surut 

selama kurun waktu yang relatif lama pada masa imperium negara-negara Eropa.
1
 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi perantara antara 

pihak surplus dan defisit dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank sangat dibutuhkan di dalam negara untuk 

memberikan keseimbangan sektor ekonomi khususnya. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 

1 ayat 4 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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Sejak adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang 

memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah, perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data 

Bank Indonesia per Agustus 2013 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang telah 

mencapai 11 bank. UUS (Unit Usaha Syariah) berjumlah 23 bank, dan 160 bank 

pembiayaan rakyat syariah. Dengan jaringan kantor meningkat dari 2.663 kantor pada 

tahun 2012 menjadi 2.872 kantor pada tahun 2013 atau tumbuh sebesar 209 kantor.
2
 

Bank syariah hadir untuk menawarkan sistem perbankan bagi masyarakat yang 

membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. 

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat 

yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah dalam memberikan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank, 

serta waib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 

Terdapat banyak perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank 

syariah. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang 

dibiayai dan lingkungan kerja. Dari segi akad dan aspek legalitas, bank syariah 

memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad dilakukan berdasarkan 

hukum Islam. Jika dilihat pada struktur organisasi, bank syariah mungkin memiliki 
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kesamaan dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang 

membedakannya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 

mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan syariah.
3
 

Di dalam perbankan syariah, terdapat produk yang disebut sebagai pembiayaan. 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan bagian terbesar dari aset 

yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan dan merupakan tulang punggung dari 

kegiatan utama bank. Penyaluran pembiayaan bank syariah akan menghasilkan 

pendapatan, dan jika pendapatan naik, maka laba yang diperoleh pun naik, karena 

itulah bank syariah disiapkan untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan agar dapat 

menjaga likuiditas, kualitas aktiva produktif dan profitabilitasnya. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan 

gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

operasinya. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja suatu bank dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan dari kemampuan perusahaan 

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, jumlah karyawan, jumlah 

cabang dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
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Net Profit Margin (NPM) menunjukkan rasio antara laba bersih setelah pajak 

atau net income terhadap total penjualannya. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan yang 

dicapai. Semakin tinggi rasio Net Profit Margin (NPM) yang dicapai oleh perusahaan 

terhadap penjualan bersihnya menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Nilai 

Net Profit margin (NPM) yang semakin tinggi maka semakin efisien biaya yang 

dikeluarkan, yang berarti semakin besar tingkat pengembalian keuntungan bersih. 

Dalam upayanya mencapai profitabilitas sesuai yang diharapkan harus 

memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh, di antaranya likuiditas, solvabilitas, 

kualitas aktiva, efisiensi dan sensitifitas. Tingkat efisiensi bank dapat dihitung dengan 

menggunakan Working Capital Turn Over (WCTO), Leverage Multiplier Ratio, Asset 

Utilization Ratio (AUR), Operating Ratio.
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Working Capital Turn Over (WCTO) atau Rasio Perputaran Modal Kerja 

merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih. Dimana modal 

kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Perputaran modal kerja 

merupakan rasio mengukur aktvitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas 

kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang dapat 

diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.
6
 Makin pendek, periode tersebut 

berartimakin cepat perputaran atau makin tinggi perputarannya (turn over rate-nya). 
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Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah tergantung berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut.
7
 

Asset Utilization Ratio (AUR) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

yaitu mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset yang dimiliki 

untuk menghasilkan pendapatan, baik secara operasional maupun non operasional. 

Hal ini dapat terjadi karena apabila Asset Utilization Ratio (AUR) meningkat berarti 

dapat dikatakan terjadi peningkatan pada jumlah pendapatan bank, baik pendapatan 

operasional maupun pendapatan non operasional, sehingga menyebabkan keuntungan 

bank bertambah. Keuntungan dapat mengukur baik efisiensi maupun efektivitas pada 

perbankan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur laba yaitu Net Profit 

Margin (NPM).
8
 

Apabila Asset Utilization Ratio (AUR) meningkat, menunjukkan bahwa kinerja 

bank dalam memutarkan harta yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan bank 

adalah baik. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka keuntungan yang 

diterima oleh bank juga meningkat.
9
 Tetapi apabila Asset Utilization Ratio (AUR) 

meningkat sedangkan Net Profit Margin (NPM) menurun, maka ini terjadi 

penyimpangan dari teori. 
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(Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2008), hlm. 22. 
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Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) merupakan konversi dari bank umum PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Berikut adalah fluktuasi antara 

Working Capital Turn Over (WCTO), Asset Utilization Ratio (AUR), dan Net Profit 

Margin (NPM) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, periode triwulan tahun 2014-

2017: 

Tabel 1.1 

Working Capital Turn Over (WCTO), Asset Utilization Ratio (AUR) dan Net 

Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode Triwulan 

Tahun 2014-2017 

Tahun Triwulan 
WCTO 

(kali) 

AUR 

(%) 

NPM 

(%) 

2014 

I 0.01 2.85 61.41 

II 0.03 5.8 42.35 

III 0.05 9.29 69.1 

IV 0.07 12.19 64 

2015 

I 0.02 3.08 65.91 

II 0.47 9.22 42.57 

III 0.45 14.31 79.26 

IV 0.6 18.03 45.43 

2016 

I 0.16 4.06 67.5 

II 0.94 7.46 79.34 

III 1.49 11.88 76.44 

IV 3.28 32.21 75.97 

2017 

I 0.2 0.04 28.22 

II 0.58 3.92 76.09 

III 1.66 12.21 75.75 
Sumber: Annual Report PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode Triwulan 2014-2017, 

www.bi.go.id, (Data diolah Tahun 2017) 

 

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa semakin naik Working Capital Turn Over 

(WCTO) ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan Net Profit Margin (NPM), 

begitu pula dengan Asset Utilization Ratio (AUR) semakin naik tidak diimbangi 

http://www.bi.go.id/
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dengan peningkatan Net Profit Margin (NPM) pada setiap periodenya. Hal ini terjadi 

pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Dalam realitasnya Working Capital Turn Over 

(WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR) yang semakin cepat dan naik, ternyata 

Net Profit Margin (NPM) semakin turun, begitupun sebaliknya. Dapat dilihat 

Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR) pada tahun 

2014 periode triwulan II sebesar 0.03 kali dan 5.8% serta triwulan IV sebesar  0.07 

kali dan 12.19% meningkat dari periode sebelumnya yaitu 0.01 kali dan 2.85% pada 

triwulan I serta 0.05 kali dan 9.29% pada triwulan III, tetapi kondisi ini sangat 

berlawanan dengan kondisi Net Profit Margin (NPM) yang menunjukkan penurunan 

pada dua periode tersebut. Begitu pula tahun berikutnya pada triwulan II dan IV 

tahun 2015, triwulan III dan IV tahun 2016 serta triwulan III tahun 2017 Working 

Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR) mengalami 

peningkatan, tetapi Net Profit Margin (NPM) menurun. Sebaliknya, Working Capital 

Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR) pada triwulan I tahun 2015 

sebesar 0.02 kali dan 3.08% serta triwulan I tahun 2016 sebesar 0.16 kali dan 4.06% 

mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu 0.07 kali dan 12.19% pada 

triwulan IV tahun 2014 serta 0.6 kali dan 18.03% pada triwulan IV tahun 2015 

sedangkan Net Profit Margin (NPM) menunjukkan peningkatan pada dua periode 

tersebut.. Selanjutnya pada triwulan III tahun 2015 Working Capital Turn Over 

(WCTO) mengalami penurunan, tetapi Asset Utilization Ratio (AUR) dan Net Profit 

Margin (NPM) meningkat.  
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Grafik 1.1 

Working Capital Turn Over (WCTO), Asset Utilization Ratio (AUR) dan Net 

Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode Triwulan 

Tahun 2014-2017 

 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan Working 

Capital Turn Over (WCTO), Asset Utilization Ratio (AUR), dan Net Profit Margin 

(NPM). Penurunan Working Capital Turn Over (WCTO) terrendah terjadi pada 

triwulan I tahun 2017, menurun sebanyak 3.08 kali sedangkan peningkatan tertinggi 

yaitu pada triwulan IV tahun 2016, meningkat sebanyak 1.79 kali. Penurunan Asset 

Utilization Ratio (AUR) terrendah terjadi pada triwulan I tahun 2017, menurun 

sebesar 32.17% sedangkan peningkatan tertinggi yaitu pada triwulan IV tahun 2016 

meningkat sebesar 20.33%. Penurunan Net Profit Margin (NPM) terrendah terjadi 

pada triwulan I tahun 2017 menurun sebesar 47.75% sedangkan peningkatan tertinggi 

yaitu pada triwulan II tahun 2017 meningkat sebesar 47.87%. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2014 2015 2016 2017

WCTO (kali)

AUR (%)

NPM (%)



 

 

9 

 

 

Secara teoretis, Working Capital Turn Over (WCTO) semakin pendek 

periodenya berarti semakin cepat perputarannya dan semakin tinggi laba yang 

dihasilkan perusahaan. Dan secara teoretis, apabila Asset Utilization Ratio (AUR) 

meningkat, menunjukkan bahwa kinerja bank dalam memutarkan harta yang dimiliki 

untuk memperoleh pendapatan bank adalah baik. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka keuntungan yang diterima oleh bank juga meningkat.
10

 

Berdasarkan fenomena di atas, maka tidak setiap kejadian empiris sesuai 

dengan teori yang ada. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset 

Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Jabar 

Banten Syariah. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis identifikasi 

masalahnya, yaitu bahwa Net Profit Margin (NPM) dipengaruhi oleh Working 

Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR). Hal ini disebabkan 

bahwa semakin cepat atau semakin tinggi Working Capital Turn Over (WCTO) dan 

Asset Utilization Ratio (AUR), maka semakin tinggi pula Net Profit Margin (NPM). 

Secara teoretis, Working Capital Turn Over (WCTO) semakin pendek 

periodenya berarti semakin cepat perputarannya dan semakin tinggi laba yang 
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 Gelegar Hardyan Putranto, “Pengaruh LDR, IPR, CAR, FACR, BOPO, Asset Utilization 

Ratio, APB, NPL, IRR, dan PDN terhadap ROA pada Bank Swasta Nasional”, dalam skripsi, 

(Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2008), hlm. 23. 
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dihasilkan perusahaan. Dan secara teoretis, apabila Asset Utilization Ratio (AUR) 

meningkat, menunjukkan bahwa kinerja bank dalam memutarkan harta yang dimiliki 

untuk memperoleh pendapatan bank adalah baik. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka keuntungan yang diterima oleh bank juga meningkat.
11

 

Adapun permasalahan utama yang diangkat menjadi obyek kajian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) terhadap Net 

Profit Margin (NPM) di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) secara parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit 

Margin (NPM) di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset 

Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di Bank Jabar 

Banten Syariah (BJBS) secara simultan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) terhadap Net Profit 

Margin (NPM) di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) secara parsial. 
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 Gelegar Hardyan Putranto, “Pengaruh LDR, IPR, CAR, FACR, BOPO, Asset Utilization 

Ratio, APB, NPL, IRR, dan PDN terhadap ROA pada Bank Swasta Nasional”, dalam skripsi, 

(Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2008), hlm. 23. 
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2. Mengetahui pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin 

(NPM) di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) secara parsial. 

3. Mengetahui pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization 

Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di Bank Jabar Banten Syariah 

(BJBS) secara simultan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoretik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran keilmuan 

Ekonomi Islam khususnya tentang hubungan Working Capital Turn Over (WCTO) 

dan Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di perbankan 

syariah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas wawasan 

pengetahuan penulis, memberikan stimulus bagi para peneliti pemula untuk mengkaji 

lebih dalam tentang masalah yang sama atau yang serupa serta menambah wawasan 

kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Disamping itu, berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi dan 

informasi bagi peneliti lain terkait dengan penelitian ini. Sehingga dari hasil 

penelitian ini dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif tentang pengaruh 

Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net 

Profit Margin (NPM). 
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2. Kegunaan Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka 

memaksimumkan kinerja perusahaan. 

Selain itu sebagai penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih 

tertuju pada bidang praktis. Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada pimpinan dan pihak manajemen dalam pertimbangan pengambilan keputusan 

untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja dan keuntungan, terutama dalam  

hal pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset Utilization Ratio 

(AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di PT Bank Jabar Banten Syariah. Selain 

itu dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam 

mensosialisasikan ke masyarakat tentang kegiatan perbankan dalam bentuk simpanan 

dan pembiayaan. 


