
1 
 

   BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Beberapa tahun terakhir perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia 

meningkat cukup pesat baik dari jumlah bank, jaringan kantor, volume usaha 

maupun variasi jasa dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini 

dikarenakan karakteristik perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil, sehingga memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan terhadap masyarakat maupun bank, serta menonjolkan aspek 

keadilan dalam bertransaksi, melakukan investasi yang beriterika, mengedepankan 

nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan serta menghindari kegiatan spekulatif 

dalam bertransaksi keuangan. 

Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian 

suatu Negara memiliki peranan cukup penting. Hal tersebut dikarenakan sektor 

perbankan mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit 

ekonomi yang surplus dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana. 

menurut pasal 1 Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 tentang perbankan Undang-

Undang NO 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkanya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ pembiayaan dan atau bentuk-bentuk 
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lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
1
. Adapun 

berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang NO. 4 Tahun 2003 tentang perbankan, bank 

adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam 

kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran.
2
 

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor.  

Sejak diterbitkanya Undang-undang (UU) No.21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur 

berbagai hal mengenai perbankan syariah di Indonesia, tercatat sebayak 11 umum 

bank syariah, 23 unit usaha syariah dan 154 perbankan syariah dan 154 BPRS 

dengan total jaringan kotor sebayak 2017. Sedangkan secara geografis sebagai 

jaringan kantor perbankan syari'ah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di 

lebih dari 120 kabupaten/ kota di pronvinsi di Indonesia.
3
 

Perbankan syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memilki 

salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat.
4
 Pada hakikatnya baik bank 

konvesional maupun bank syari'ah berorientasi laba (profit oriented). Namun laba 

yang dimaksud adalah hasil selisih antara pendapatan atas penanaman dana biaya-

biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
5
 Begitu juga dari sisi penyaluran 

dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan saja, tetapi 

                                                             
1 Undang-Undang Republik Indonesia NO.10 pasal 1 tahun 1998 atas perubahan Undang-

undang NO.7 Tahun 1992 tentang perbangkan dalam http://id.wikisourse.org/wiki/undang-

undang_Republik _Indonesia_Nomor_10_  Tahun 1998. 
 2 Undang-undang Republik Indonesia NO .4 pasal 1 Tahuun 2003 tentang pebankan 

dalam http://id.scribd.com/doc/11320094/Defenisi- Bank 
3 “Outloak perbangkan syariah Nasional 2012”, www.bi.go.id/NR/rdonlyres/ ,pdf, diakses 

pada tanggal 10 bualan 12 , tahun 2015 jam 10:40 
4
 Muhamad,Manajemen Bank syari’ah (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002), hlm 227 

5 Ibid,hlm. 209 

http://id.scribd.com/doc/11320094/Defenisi-
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juga kegiatan bank tersebut harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup 

masyarakat dan bank umum merupakan salah satu jenis bank yang diatur dalam 

UU RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan. 

Industri perbankan syari'ah nasional selama 2013 membukukan perolehan 

laba bersih Rp 3,44 triliun meningkat 35,4 % dibandingkan 2012 yang sebesar 

Rp2,54 triliun pertumbuhan laba bersih perbangkan syariah ini lebih tinggi 

dibandingkan bank umum konvensional yang hanya 14,94% dari Rp 92.83 triliun 

pada 2012 menjadi Rp 106,71 triliun.pertumbuhan laba perbankan syariah di 

topang oleh meningkatnya peyaluran pembiayaan.Tahun 2013, pembiayaan bank 

syariah mencapai Rp 180,83 triliun meningkat dibandingkan tahun 2012 yang 

hanya mencapai Rp 147, 5 triliun, sedangkan pembiayaan BUS mencapai Rp 

135,44 triliun di tahun2013, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 

112,39 triliun.
6
 Selain itu perkembangan total aset perbankan syari'ah hingga 

Februari 2014, aset yang dikelola oleh 11 bank umum syari'ah, 23 unit usaha 

syari'ah bank dan 163 bank perkreditan rakyat (BPR) mencapai Rp 234,08 

triliun.sementara angka pertumbuhan mencapai 18,8% secara tahunan atau year 

on year.
7
 

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya bank syariah selalu berusaha untuk 

memperoleh dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. Semakin 

banyak dana yang dimiliki suatu  bank, semakin besar peluang bagi bank tersebut 

untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuanya. peranan bank 

                                                             
6 Aset perbangkan syariah Indonesia  http://www.investor.co.id/moneyandbangking/laba-

bank-syariah-tumbuh-lebih-kencang/78513 (diakses tgl 10 bulan 12 tahun 2015 jam 12:07) 
7Aset perbangkan syariah Indonesia  http://www.Republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/aset-perbangkan-syariah-indonesiacapai-rp-234-triliun. (Diakses 10 bulan 12 jam 12:23). 

http://www.investor.co.id/moneyandbangking/laba-bank-syariah-tumbuh-lebih-kencang/78513
http://www.investor.co.id/moneyandbangking/laba-bank-syariah-tumbuh-lebih-kencang/78513
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/aset-perbangkan-syariah-indonesiacapai-rp-234-triliun
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/aset-perbangkan-syariah-indonesiacapai-rp-234-triliun
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syari'ah sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah pembiayaan, 

penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syari'ah, karena sumber 

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. 

Dalam pembiayaan bermasalah atau Kualitas aktiva (aset quality) adalah 

pengguna sumber daya ekonomi yang dapat mendatangkan penghasilan bagi 

bank. Kualitas aktiva dinilai dengan menggunakan komponen Non Performing 

Asset (NPA), yaitu rasio yang menunjukan besarnya aktiva produktif  yang 

dimiliki. Bank yang memiliki banyak aktiva produktif bermasalah 

mengindikasikan bahwa bank tersebut dalam keadaan tidak sehat oleh karena itu 

apabila aktiva produktif bermasalah sedikit maka dapat diindikasikan pembiayaan 

bermasalah juga berkurang, dengan demikian tingkat kesehatan bank meningkat, 

semangkin tinggi rasio ini maka semankin buruk kualitas aktiva produktif yang 

meyebabkan PPAP  yang tersedia semakin besar pula, akan tetapi semakin besar 

Non Performing Assets (NPA) bank akan semakin besar pula perubahan kerugian 

yang dialami, sehingga Non Performing Assets (NPA) berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan bermasalah. 

Untuk mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan maka bank 

meyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko 

kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut Capital 

Adequity Ratio (CAR).
8
 Semakin tinggi disebut Capital Adequity Ratio CAR, 

maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir resiko 

pembiyaan yang terjadi, artinya bank tersebut mampu menutupi resiko 

                                                             
8 Masyhud Ali,Asset Liability Manajemen…., hlm. 231 
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pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari 

perbandingan modal dan aktiva Tertimbang Menurut Resiko(ATMR). 

Selain faktor tersebut Rasio Net Profit Margin (NPM) juga merupakan 

salah satu faktor yang mencerminkan resiko pasar yang timbul karena adanya 

pergerakan variabel pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank. 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia salah satu proksi di risiko pasar adalah 

suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan (funding) 

dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (lending) atau dalam bentuk Absolut 

adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga 

pinjaman dimana dalam istilah perbankan  disebut Net Interns Margin (NIM).
9
  

Dimana dalam perbankan syari'ah Rasio ini dikenal dengan Net profit Margin. 

Dengan demikian besarnya Net Profit Margin (NPM) akan mempengaruhi laba-

rugi Bank yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja bank tersebut. Ketika Net 

Profit Margin (NPM) tinggi, maka hal tersebut bisa mencegah munculnya 

masalah yang hendak dihadapi bank, yang utamanya mengenai masalah 

pembiayaan macet, sebaliknya Net Profit Margin (NPM) menunjukan persentase 

yang minim, maka akan kencenderungan munculnya pembiayaan pembiayaan 

macet. Adapun Standar yang di tetapkan Bank Indonesia untuk rasio ini Net Profit 

Margin (NPM) adalah 6% keatas.  

Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran Bank 

Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah  

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana 

                                                             
9 Mawardi (2005) dalam Ihsan Adi saputra,”Analisa faktor-faktor yang mempengarahui 

Net Profit loan pada PT.Bank Mandiri (persero) Tbk”, Skipsi fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Hasanuddin Makasar (2012). 
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diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 

multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan 

beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan 

masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri 

perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami 

krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 

merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. 

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir, tampil dan tumbuh  sebagai bank 

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang 

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-

nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri 

(BSM) dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri (BSM) 

hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank yang melakukan sistem 

secara syari'ah. 

Salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa 

yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan rasio  

permodalan ,rasio manajemen dan Rasio  Rentabilitas Dalam penelitian ini penulis 

akan meneliti Rasio permodalan yaitu berfokus pada Rasio Capital Adequacy 

Ratio (CAR) , dari sisi manajemen penulis akan fokuskan kepada Rasio Non 

Performing Assets (NPA) dan Rentabilitas penulis akan fokus kepada Rasio Net 

Profit Margin (NPM), kenapa penulis ingin memfokuskan meneliti ketiga Rasio 
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tersebut karena ke 3 rasio tersebut di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) itu tidak 

sesuai dengan teori dan banyak permasalah ke 3 rasio tersebut. 

 

Tabel 1.1 

“Data Rasio-Rasio Non Performing Assets (NPA), Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan Net Profit Margin (NPM) di Bank syariah Mandiri (BSM) 

Seluruh Indonesia pada Bulan ke 3 Tahun 2010 sampai tahun 2014” 

 

  KETERANGAN  

TAHUN NPA CAR NPM 

2010 2% 20% 6% 

2011 2% 28% 64% 

2012 2% 26% 68% 

2013 3% 28% 44% 

2014 5% 28% 4% 

Sumber: Laporan keungan publikasi BI (diolah) 

 

Grafik: 1.1 

“Grafik perkembangan Rasio Non Performing Assets (NPA), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Net Profit Margin (NPM) di bank syariah mandiri 

pada bulan ke-3  tahun 2010 sampai 2014” 

 

 

Sumber: laporan keuangan Publikasi BI (diolah) 
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Non Performing Assets (NPA) disini terlihat bahwa rasio mengalami 

kenaikan kualitas aktiva produktif mengacu kepada teori bahwa semakin tinggi 

rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktif . kita lihat dari tahun 2010 

sampai tahun 2013 Rasio ini mendapatkan angka rata-rata 2 %, akan tetapi pada 

tahu 2014 rasio  ini  semakin tinggi dengan rata-rata 5%  dan menimbulkan 

permasalahan, kenapa pada tahun 2014 mencapai angka 5%, dan rasio ini juga 

menunjukan perkembangan aktiva produktif bermasalah yang terdiri dari kualitas 

kurang lancar diragukan macet. Besarnya Non Performing Assets (NPA) bank 

akan semakin besar pula perubahan kerugian yang dialami sehingga Non 

Performing Assets (NPA) berpengaruh dalam mengendalikan pembiayaan di bank 

syariah mandiri (BSM) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) disini terlihat dari grafik perkembangan 

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bank syariah mandiri (BSM) rasio ini 

menunjukan kemampuan bank dalam meyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha menampung resiko kerugian dana yang telah diakibatkan 

oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinngi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

semakin baik kondisi sebuah bank tersebut. Dalam data diatas bahwa pada tahun 

2010 rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami penurunan dengan rata-rata 

20%, pada tahun 2011 naik ke angka 28% berarti tidak ada permasalahan di tahun 

2011 tetapi tahun 2012 rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) itu menurun ke 

angka 26% disini ada permasalahan kenapa pada tahun 2012 rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menurun, pada tahun 2013 sampai 2014, Rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR) mengalami peningkatan yaitu 28%. Dalam hal ini penulis 
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mencurigai bahwa pada tahun 2010 dan 2012 itu ada permasalahan yang dianggap 

perlu di teliti oleh penulis. 

Net Profit Margin (NPM) terlihat pada tahun 2010 sampai tahun 2012 

dengan rata-rata 6% sampai 68% sangat tinggi dan semakin tinggi Rasio Net 

Profit Margin NPM menunjukan semakin epektif bank dalam penempatan aktiva 

produktif dalam bentuk pembiayaan, sebaliknya Net Profit Margin (NPM) 

menunjukan persentase yang minim maka akan terjadi kecenderungan munculnya 

pembiayaan macet. Tahun 2013 sampai 2014 nilai  (NPM)  mengalami penurunan 

rata-rata persentase yang di dapat Net Profit Margin (NPM) di bank syariah 

mandiri (BSM) yaitu 44% sampai 4%. Disini jelas telihat bahwa pada tahun 2013 

sampai 2014 Rasio Net Profit Margin (NPM) mengalami penurunan yang sangat 

rendah dan akan mengakibatkan pembiayaan macet pada tahun 2013 sampai 2014. 

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio ini Net Profit Margin (NPM) 

adalah 6% keatas. 

Dari data diatas bahwa ditemukan Rasio Non Performing Assets (NPA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Net Profit Margin (NPM)  itu tidak sesuai 

dengan teori oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian di Bank syariah 

Mandiri (BSM) dengan judul : “PENGARUH RASIO NON PERFORMING 

ASSETS (NPA) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP 

NET PROFIT MARGIN (NPM) DI BANK SYARI'AH MANDIRI (BSM) 

PADA TAHUN 2010-2014” 
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B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar pengaruh Non Perporming Assets (NPA) terhadap Net Profit 

Margin (NPM) secara parsial ? 

2. Berapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Net Profit 

Margin (NPM) secara parsial ? 

3. Berapa besar pengaruh Non Perfoming Assets (NPA) dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Net Profit Margin (NPM) secara simultan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Non Perporming Assets (NPA) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) di Bank syariah Mandiri (BSM) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) di Bank syariah Mandiri (BSM) 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Non Perfoming Assets (NPA) dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di Bank syariah 

Mandiri (BSM) 

D. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi 

pihak yang terkait dalam penelitian ini.   
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Memberi paham tentang pengaruh NPA dan CAR terhadap NPM. 

b. Sebagai peneliti metode pembelajaran dalam meningkatkan ilmu 

menambah wawasan dalam bidang perbankan Syari'ah. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih tinggi 

pihak-pihak yang berkaitan terutama bagi pihak manajemen perbankan 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 

pihak-pihak yang membutuhkanya yang berhubungan dengan masalah 

yang dibahas dalam tulisan ini.  


