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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari satu sektor saja, 

melainkan dapat dilihat dari berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor 

keuangan. Sektor keuangan merupakan pemegang peranan penting dalam memicu 

perkembangan ekonomi utamanya sebagai penyedia dana bagi pembiayaan 

perekonomian melalui lembaga keuangan.1 

 Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, 

karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia 

dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Definisi secara umum dari lembaga 

keuangan tersebut adalah setiap lembaga yang bergerak dibidang keuangan, 

menghimpun dana, menyalurkan dana ataupun keduanya.2 

 Adapun jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank merupakan lembaga 

keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam 

menyerasikan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
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 Sawindayani, Sektor- Sektor Perekonomian Indonesia, (2014) 

 2
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2001), hlm 2 
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dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat banyak.3 

Perbankan di Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan dua 

sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem 

perbankan konvensional landasan operasionalnya menggunakan sistem bunga 

(interest). Sedangkan perbankan syariah landasan operasionalnya menggunakan 

sistem bagi hasil. 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa perbankan 

syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian yang bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.4  

 Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Walaupun pada saat itu 

perkembangannya agak terlambat, namun perbankan syariah di Indonesia terus 

berkembang. Beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia 

menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya 

pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perbankan konvensional.  

 Perkembangan perbankan syariah per 2014, tercatat sudah 12 Bank Umum 

Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat 

                                                                 
 

3
M Sulahan, dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, (Malang: 

UIN-Malang Press, 2008) hlm 9. 

 
4
Witri Evilia R, Pengaruh Financing to Deposite Ratio (FDR) dan Net Interest Margin 

(NIM) terhadap Capital AdequacyRatio (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  (UIN Sunan 

Gunung Djati, 2015) 



3 
 

 
 

Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2.910 yang 

tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia.5 

 Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu 

indikator utama yang dijadikan sebagai dasar penilaian adalah laporan keuangan 

bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung 

sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat 

kesehatan bank. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan 

dimasa yang akan datang.6 

 Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Untuk mengukur rasio profitabilitas 

bank, biasanya menggunakan dua rasio utama yaitu Return On Equity (ROE) 

dan Return On Assets  (ROA). Return On Equity (ROE)merupakan rasio yang 

membandingkan laba setelah pajak dengan modal dikalikan 100. Semakin 

tingginya nilai ROE ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah 

perusahaan yang baik karena bisa mengelola modalnya sendiri dan bisa 

menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan.7 

Kedua rasio ini sering digunakan sebagai variabel dependen, yang 

dipengaruhi oleh banyak variabel independen lainnya, seperti Dana Pihak Ketiga 

                                                                 
 

5
Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Laporan perbankan Syariah Tahun 2014 , 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2014) 

 
6
Almilia, LucianaSpica dan Herdiningtyas, Winy, Analisis rasio Keuangan CAMEL 

Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. (Jurnal 

Akuntasi dan Keuangan Vol. 7. No,2,  2005) 
7
Riyadi, Slamet, Banking Assests And Liability Mananagement , (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnins, Universitas Indonesia, 2006) 
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(DPK), Dana Pihak Kedua (DP 2), Dana Pihak Pertama (Modal), Loan to Deposit 

Rasio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) jika di bank syariah, Net 

Interest Marigin (NIM) atau Net Operating Margin (NOM) jika di bank syariah, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan lainnya.8 

 Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan dapat 

dilihat melalui risiko Financing to Deposit Ratio(FDR). 

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan sebagai sumber 

likuiditasnya. Tinggi ataupun rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas 

bank tersebut.9 

Dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang tinggi, berarti kredit yang 

diberikan juga tinggi, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi yang 

tinggi pula, dan laba yang juga meningkat.10 

 Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu dari rasio 

likuiditas. Rasio ini berpengaruh positif pada tingkat profitabilitas, karena 

semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas semakin kecil yang berdampak 

pada semakin meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini karena jumlah dana yang 

                                                                 
8
Riyadi, Slamet, Banking Assests And Liability Mananagement, (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnins, Universitas Indonesia, 2006) 
9
Lukman Denda Wijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 

116 
10

Riyadi, Slamet, Banking Assests And Liability Mananagement , (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnins, Universitas Indonesia, 2006) 
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diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin banyak.11 Semakin besar kredit 

maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis 

laba juga akan mengalami kenaikan.12 

 Bank memiliki tugas sebagai perantara antara pemilik dana dan yang 

membutuhkan dana, apabila bank melakukan tugas dengan baik maka bank akan 

mencapai tingkat keuntungan dan akan memperoleh selisih positif dari 

pendapatan operasi atau pendapatan bagi hasil yang disebut Net Operating 

Margin (NOM). Net Operating Margin (NOM) menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam hal pengelolaan aktiva produktif sehingga menghasilkan 

laba bersih dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan. 

13Semakin tinggi Net Operating Margin (NOM) dapat dikatakan bahwa bank 

semakin baik dan menguntungkan. 

Dari penjelasan  tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi rasio profitabilatas adalah besar kecilnya rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Net Operating Margin (NOM). 

Untuk melihat kenaikan dan penurunan yang terjadi, di bawah ini 

dicantumkan perubahan Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Operating 

Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) pada Bank Mega Syariah. 

 

 

 

 

                                                                 
11

Teguh Pudjo Muljono, Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan, (Yogyakarta: 

BPFE, 1996), hlm 66 
12

Anwar Irhamsyah,  Analisa Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR terhadap ROE, (Jakarta: 

UIN Jakarta, 2010), hlm 23 
13

Dwi Nur’aini Ihsan, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Banten: UIN 

Jakarta Press, 2003), hlm. 101 



6 
 

 
 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Operating 

Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) Pada Bank Mega Syariah 

Periode 2014-2016 

Tahun Triwulan FDR NOM ROE 

2014 I 95,53% 8,39% 11,99% 

 II ↑ 95,68% ↓8,38% ↓9,98% 

 III ↓ 90,50% ↓ 8,08% ↓ 2,21% 

 IV ↑ 93,61% ↑ 8,33% ↑ 2,50% 

2015 I ↑ 95, 21% ↓ -1,45% ↓ -9,90% 

 II ↓94,92% ↑ -1,39% ↑ -5,77% 

 III ↑ 98,86% ↑ -1,05% ↑ -2,59% 

 IV ↓ 98,49% ↑ -0,34% ↑ 1,61% 

2016 I ↓ 95,85% ↑ 4,96% ↑23,23% 

 II ↑ 95,97% ↓ 2,95% ↓15,05% 

 III ↑ 98,13% ↓2,35% ↓ 12,05% 

 IV 
↓ 95,24 ↑ 2,44 ↓ 11,97 

 Berdasarkan data laporan keuangan Bank Mega Syariah periode tahun 

2014-2016 terdapat beberapa permasalahan seperti berikut: pada triwulan ke II 

tahun 2014 Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan sekitar 

0,15 % sedangkan Net Operating Margin (NOM) mengalami penurunan sebesar 

0,1% yang diikuti dengan penurunan jumlah Return On Equity (ROE) sebesar 

2,01%. Pada triwulan ke III di tahun yang sama yaitu tahun 2014  Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Net Operating Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) 

mengalami penurunan. Namun pada periode selanjutnya yaitu pada triwulan ke IV 

tahun 2014 mengalami peningkatan kembali.  
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 Pada periode tahun 2015 triwulan I Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mengalami peningkatan sebesar 1,6% namun Net Operating Margin (NOM) 

mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 9,78% hal ini juga dialami 

oleh Return On Equity (ROE) yang mengalami penurunan sebesar 12,4% dari 

periode sebelumnya. Pada triwulan ke II Financing to Deposit Ratio (FDR) yang 

mengalami penurunan, sedangkan Net Operating Margin (NOM) dan Return On 

Equity (ROE) mengalami peningkatan. Selanjutnya Financing to Deposit 

Ratio(FDR), Net Operating Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) 

mengalami peningkatan kembali. Pada triwulan ke IV Financing to Deposit Ratio 

(FDR) mengalami penurunan kembali sebesar 2,64% namun untuk Net Operating 

Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) menalami peningkatan. 

 Periode tahun 2016 triwulan ke I Financing to Deposit Ratio (FDR) 

kembali mengalami penurunan, dan Net Operating Margin (NOM) dan Return On 

Equity (ROE) tetap mengalami peningkatan. Triwulan ke II Financing to Deposit 

Ratio (FDR) mengalami peningkatan, sedangkan Net Operating Margin (NOM) 

dan Return On Equity (ROE) mengalami penurunan. Dan pada triwulan ke III 

Financing to Deposit Ratio (FDR) kembali menagalami peningkatan sebesar 

2,16% sedangkan Net Operating Margin (NOM) mengalami penurunan sebesar 

0,59% dan Return On Equity (ROE) juga mengalami penurunan sebesar 3%. Pada 

triwulan ke IV Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Equity (ROE) 

mengalami penurunan kembali namun untuk Net Operating Margin (NOM) 

menalami peningkatan. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini.  
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Grafik 1.1 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Operating Margin (NOM) dan Return 

On Equity (ROE) Pada Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 

 

 Setelah melihat pada tabel dan grafik PT Bank Mega Syriah periode tahun 

2014-2016 di atas, dapat dilihat bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR), Net 

Operating Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) mengalami kondisi yang 

fluktuatif dimana pada setiap periode ketiganya mengalami peningkatan dan 

penurunan. Financing to Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dan yang dilakukan oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapat yang diperoleh naik, karena 

pendapatan naik maka secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. 

Namun pada data PT Bank Mega Syariah dapat dilihat pada beberapa periode jika 

Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan, namun  Net 

Operating Margin (NOM) dan Return On Equity (ROE) mengalami penurunan.  
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Net Operating Margin 

(NOM) terhadap Return On Equity (ROE) Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 

2014-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Selanjutnya peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) secara parsial 

terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 

2014-2016? 

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

terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 

2014-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan  Net 

Operating Margin (NOM)  secara simultan terhadap Return On Equity (ROE) 

pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016? 

C. TujuanPenelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Financing to Deposit Ratio 

(FDR) secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega 

Syariah Periode 2014-2016; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Net Operating Margin (NOM) 

secara parsial terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega 

Syariah Periode 2014-2016; 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dan  Net Operating Margin (NOM)  secara simultanterhadap Return 

On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik, praktis maupun 

bagi peneliti. Seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan  Net 

Operating Margin (NOM)  terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. 

Bank Mega Syariah; 

b. Mengembangkan konsep dan teori Financingto DepositRatio (FDR) dan  

Net Operating Margin (NOM) serta pengaruhnya terhadap Return On 

Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah; 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Financing to Deposit Ratio (FDR) 

dan  Net Operating Margin (NOM) dan  Return On Equity (ROE). 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi likuiditas bank dan mengambilkan keputusan berinvestasi bank; 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas 

ekonomi dan moneter. 

3. Kegunaan Penulis 

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada  
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 Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung; 

b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang pengaruh 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan  Net Operating Margin (NOM)  

terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah. 
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