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 BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah perbankan syariah di Indonesia mengalami perjalanan yang 

panjang. Pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan 

Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang membuka peluang bagi berdirinya 

bank-bank baru termasuk bank syariah di Indonesia. Bank syariah merupakan 

lembaga yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga seperti bank 

konvensional, melainkan sistem bagi hasil.
1
  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, 

dimana pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). 

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 

bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta bank wajib 

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek 

lainnya yang berhubungan dengan bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
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Meningkatnya produk jasa perbankan syariah yang semakin beragam akan 

meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank berdasarkan prinsip syariah. 

Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi 

profit risiko yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank berdasarkan prinsip 

syariah secara keseluruhan.
3
 

Kinerja keuangan suatu bank dapat dinilai berdasarkan laporan keuangan 

bank tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau 

aktivitas bank pada pihak-pihak yang berkepentingan.
4
 Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

penting dari laporan keuangan. Laporan keuangan bank akan memberikan 

informasi yang berguna dan mendalam setelah dilakukan analisis.
5
 

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang sering dipakai 

karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan 

bank. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis rasio, karena dalam hal ini 

teknik analisis rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi 

yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
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Profitabilitas atau rentabilitas merupakan faktor utama yang selalu 

diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha. Ini dikarenakan harapan pertama 

kali yang diinginkan dalam setiap kegiatan adalah memperoleh keuntungan secara 

maksimal. Bank sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan 

dana masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7
 Tak luput 

memperhatikan setiap keuntungan yang didapat dari kegiatan operasionalnya. 

Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan tergantung pada kinerja 

bank syariah tersebut. Penilaian terhadap profitabilitas atau rentabilitas ini 

merupakan salah satu dari indikator penilaian kinerja keuangan suatu bank. Bank 

akan selalu mengoptimalkan kinerja keuangannya, khususnya pada profitabilitas 

atau rentabilitas. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi 

penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
8
 Pertama, kemampuan 

dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup 

risiko, serta tingkat efisiensi. Kedua, diversifikasi pendapatan termasuk 

kemampuan bank untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi 

penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan 

dan biaya. 

Net Operating Margin (NOM) dapat dilihat dari dua perspektif. Jika 

dilihat dari perspektif  pertama  yaitu  dari  sisi  sifat  kompetitif  bank  dan  sisi  

rentabilitas, margin   yang   kecil   mengindikasikan   sistem   perbankan   yang   
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kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas 

margin yang tinggi  menggambarkan  stabilitas  dari  sistem  perbankan  ini  

dilatarbelakangi bank yang dapat menambahkan margin yang tinggi ke dalam 

rentabilitas dan modal   sehingga   dapat   melindungi   dari   risiko.   Namun   jika   

dilihat   dari perspektif  kedua  yaitu  dari  sifat  efisiensi  bank,  margin  yang  

lebih  tinggi biasanya  mengindikasikan  rendahnya  efisiensi  sektor  perbankan,  

ditandai dengan   biaya   yang   tinggi   karena   ketidakefisienan   perbankan   

dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin 

juga dapat  mengindikasikan  tingginya  risiko  karena  kebijakan  yang  tidak  

tepat dari sektor perbankan.
9
 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang 

timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.
10

 Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja 

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. 

Net Profit Margin (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap 

penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa 
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Bank   Umum Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, 2013, 

hlm. 26. 
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 Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Penerbit 

BPFE 2002), hlm. 562. 
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perusahaan mendapat hasil yang baik melebihi harga pokok penjualan.
11

 Maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar Net Profit Margin (NPM) keadaan laba 

perusahaan semakin sehat. Jika Net Profit Margin (NPM) mengalami penurunan 

maka laba perusahaan semakin kecil dan bisa menuju rugi.  

Adapun data rasio yang menjadi acuan penulis yang didapat dari website 

resmi PT. Bank Panin Dubai Syariah periode tahun 2014-2016 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Data Rasio Net Operating Margin  (NOM),  Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. 

Periode Tahun 2014-2016 

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi www.paninbanksyariah.co.id. 

 

                                                           
11

 Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 81. 

Tahun Triwulan NOM  KET CAR KET NPM KET 

2014 I 4,10 %  31,15 % 
 

10,44 % 
 

  II 5,50 %  25,52 % 
 

10,62 % 
 

  III 5,59 %  26,16 % 
 

11,36 % 
 

  IV 5,88 %  25,69 % 
 

12,67 % 
  

2015 I 3,59 % 
 

24,71 % 
 

10,81 % 
 

  II 1,24 % 
 

21,17 % 
 

6,60 % 
 

  III 0,78 % 
 

21,44 % 
 

6,57 % 
 

  IV 0,86 % 
 

20,30 % 
 

7,30 % 
 

2016 I 0,02 % 
 

19,77 % 
 

1,44 % 
 

  II 0,15 % 
 

19,51 % 
 

2,72 % 
 

  III 0,14 % 
 

19,86 % 
 

3,22 % 
 

  IV 0,05 % 
 

18,17 % 
 

2,72 % 
 

http://www.paninbanksyariah.co.id/
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Berdasarkan data laporan keuangan diatas, PT. Bank Panin Dubai Syariah 

periode 2014-2016 mengalami permasalahan seperti di tahun 2014 triwulan I pada 

Net Operating Margin (NOM) mengalami penurunan menjadi 4,10% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami kenaikan menjadi 31,15% dari tahun sebelumnya, sementara pada Net 

Profit Margin (NPM) mengalami penurunan pada triwulan ini. 

Pada tahun 2014 triwulan II Net Operating Margin (NOM) mengalami 

kenaikan menjadi 5,50% dari triwulan sebelumnya. Sedangkan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 25,52% dan Net Profit Margin 

(NPM) mengalami hal yang berbeda yaitu mengalami kenaikan menjadi 10,62%. 

Pada triwulan III tahun ini Net Operating Margin (NOM) mengalami kenaikan 

menjadi 5,59% dari triwulan sebelumnya. Pada Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pun mengalami kenaikan menjadi 26,16%. Sedangkan pada Net Profit Margin 

(NPM) pun mengalami keadaan yang sama yaitu naik menjadi 11,36%. 

Kemudian, di posisi triwulan IV pada Net Operating Margin (NOM) dan Net 

Profit Margin (NPM) mengalami hal yang sama yaitu terjadi kenaikan. 

Pada tahun 2015 triwulan I Net Operating Margin (NOM) mengalami 

penurunan menjadi 3,59%. Pada Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami 

penurunan juga menjadi 24,71%. Begitupun pada Net Profit Margin (NPM) 

mengalami hal yang sama yaitu mengalami penurunan menjadi 10,81%. 

Kemudian pada triwulan III dapat dilihat Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami kenaikan menjadi 21,44%, sementara pada Net Profit Margin (NPM) 

mengalami penurunan menjadi 6,57%. Selanjutnya, pada triwulan IV Capital 
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Adequacy Ratio (CAR) mengalami penurunan menjadi 20,30% namun berbeda 

dengan Net Profit Margin (NPM) yang mengalami kenaikan menjadi 7,30%. 

Net Operating Margin (NOM) pada tahun 2016 triwulan I mengalami 

penurunan menjadi 0,02% dan pada Capital Adequacy Ratio (CAR) pun 

mengalami hal yang sama yaitu, menurun menjadi 19,77%. Sama hal nya dengan 

Net Profit Margin (NPM) yang mengalami penurunan menjadi 1,44%. Pada 

triwulan ke-II di tahun 2016 rasio Net Operating Margin (NOM) mengalami 

kenaikan menjadi 0,15% yang otomatis berpengaruh pada Net Profit Margin 

(NPM) mengalami kenaikan menjadi 2,72%. Selanjutnya, pada triwulan III tahun 

terakhir Net Operating Margin (NOM) mengalami penurunan menjadi 0,14% dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan menjadi 19,86%. Tentunya, 

pengaruh modal yang baik juga akan memberikan kenaikan pada Net Profit 

Margin (NPM) yaitu menjadi 3,22%. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 

Data Rasio Net Operating Margin (NOM), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.  

Periode Tahun 2014-2016 
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Berdasarkan uraian diatas, ketika rasio Net Operating Margin (NOM) 

mengalami kenaikan maka Net Profit Margin (NPM) seharusnya rasio ini ikut 

mengalami kenaikan. Sama hal nya dengan rasio Net Operating Margin (NOM) 

jika pada rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan maka yang 

terjadi adalah rasio Net Profit Margin (NPM) mengalami kenaikan atau semakin 

besar. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Net Operating Margin (NOM) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Net  Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin 

Dubai Syariah Tbk. Periode 2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, penulis berpendapat bahwa 

rasio Net Operating Margin (NOM) dan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap rasio Net Profit Margin (NPM). Selanjutnya, penulis 

merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.  Seberapa besar pengaruh rasio Net Operating Margin (NOM) secara parsial 

terhadap rasio Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai Syariah? 

2.  Seberapa besar  pengaruh rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial 

terhadap rasio Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai syariah?  

3.  Seberapa besar pengaruh rasio Net Operating Margin (NOM) dan rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan terhadap rasio Net Profit 

Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai Syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh  rasio Net Operating Margin (NOM) 

secara parsial  terhadap rasio Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin 

Dubai Syariah; 

2.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

secara parsial terhadap rasio Net Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin 

Dubai syariah; 

3.  Untuk mengetahui besarnya pengaruh rasio Net Operating Margin (NOM) 

dan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan terhadap rasio Net 

Profit Margin (NPM) di PT. Bank Panin Dubai Syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap 

bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya. Adapun penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan di bidang Manajemen Keuangan Syariah dan memberikan referensi 

tentang keterkaitan antara pengaruh aktiva produktif dan kecakupan modal 

terhadap laba atau profitabilitas yang diperoleh PT. Bank Panin Dubai 

Syariah. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang 

yang sama. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai input (masukan) bagi para 

pengambil kebijakan (pengambilan keputusan) terutama yang berkaitan 

dengan masalah aktiva produktif dan kecakupan modal. 


