
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan 

syariah ( hukum ) islam. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan 

syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten 

(istiqamah).1 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya 

disesuaikan sdengan prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, dalam menjalankan usahanya 

bank syariah menggunakan pola bagi hasil (profit loss sharing) yang merupakan landasan 

utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam 

produk lainnya dan menghindari unsur bunga di dalamnya.2 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia sekarang ini cukup berkembang pesat dalam 

dunia bisnis perbankan. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan 

bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani 

bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain 

sesuai akad-akad yang diperjanjikan.3 

                                                           
1 Burhanudin,  Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal. 29. 
2Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),  hal. 11. 

3 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 29. 



 

 

Berkembangnya perbankan syariah ini dimulai pada tahun 1991 dimana didirikan Bank 

Umum Syariah (BUS) pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia4. Perbankan yang 

berjalan dengan prinsip syariah memiliki fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi 

keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat 

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat lewat segala jenis pembiayaan. . 

Namun bedanya dengan perbankan konvensional adalah perbankan syariah menjalani seluruh 

kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada Al-quran dan Al-Hadits yang mengatur 

tentang segala bentuk transaksi perbankan yang sesuai dengan hukum islam. 

Namun dengan seiringnya perkembangan perbankan syariah ini, bentuk perbankan lain 

juga berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya BPRS merupakan sebuah 

lembaga perbankan yang juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam berbagai bentuk produk yang ada di BPRS.5 BPRS 

memberi akses pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses 

ke bank umum, membantu pemerintah  dari jeratan rentenir. Kegiatan usaha BPRS terutama 

ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. BPRS dapat 

berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi.6 

Pada Desember 2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah, 26 Unit Usaha Syariah dan 114 

BPRS dengan total asset lebih dari 37 triliun rupiah. Sedangkanpada September 2013 terdapat 

11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 160 BPRS dengan total asset lebih dari 

233 triliun.7 Dengan total asset unit usaha syariah yang mencapai lebih dari 233 triliun akan 

meningkatkan asset untuk terus bertumbuh dan cukup mampu bagi unit usaha syariah untuk 

melakukan penetrasi pasar dengan menyeluruh untuk melakukan pengembangan-

pengembangan berbagai produk bank secara maksimal. 

                                                           
4Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana,  2004),  hal. 61. 
5 Budisantosa Triandaro, Bank dan Lembaga Keuangan Lain., (Jakarta : Salemba Empa, 2009), hal. 20. 
6 Adiwarman  A Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer,  (Jakarta : Gema Insani,  2004),  

hal. 18. 
7 Tim Informasi Perbankan Syariah, Statistik Perbankan Syariah,  (Jakarta: Bank Indonesia, 2013),  hal 1-

7. 



 

 

Tujuan bank pada umumnya adalah memperoleh profit yang tinggi yang digunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan usaha, mulai dari operasional hingga kegiatan dimasa yang akan 

datang. Sangat penting bagi bank apabila dapat memperoleh profit secara terus-menerus, 

karena dengan profit tersebut diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan hidup bank 

terjamin dengan baik. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang 

tingkat efektifitas 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. 

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 penjulan bersihnya 

menunjukkan semakin efektif operasional perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. 

Dengan meningkatnya rasio ini menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Nilai Net Profit 

Margin (NPM) yang semakin tinggi maka berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan, yang 

berarti semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih. Dalam upayanya mencapai 

profitabilitas sesuai yang diharapkan harus memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh 

diantaranya likuiditas, solvabilitas, kualitas aktiva, efisiensi dan sensitifitas. Efisiensi adalah 

kemampuan kinerja manajemen bank yang bersangkutan dalam menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat dan berhasil. Tingkat efisiensi bank dapat dihitung dengan 

menggunakan tiga tolak ukur, yaitu Leverage Multipler Ratio, Asset Utillization Ratio (AUR), 

Operating Ratio. 



 

 

Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan 

bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyerahkan dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha.  

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 efesiensi maupun efektivitas pada perbankan. Salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur laba yaitu adalah Net Profit Margin (NPM).8 

Mengingat begitu pentingnya peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank 

syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang 

sehat dan efisien.9 Dalam upaya bank dalam mencapai perbankan yang sehat dan efisien, 

manajemen perlu memperhatikan aspek yang salah satunya aspek efisiensi yang 

mempengaruhi Net Profit Margin (NPM). 

Apabila Asset Utilization Ratio (AUR) meningkat menunjukan 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.10Tetapi apabila Asset Utilization Ratio (AUR) meningkat sedangkan Net Profit 

Margin (NPM) menurun atau sebaliknya maka ini terjadi penyimpangan dari teori diatas. Hal 

                                                           
8Cipta Rini Utaminingsih, Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi, Sensitifitas dan 

Solvabilitas Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Pemerintah, (Skripsi, Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Perbanas, 2009),  hal. 2. 
9 Diah Aristya Hesti, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP), dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariahdi Indonesia Periode 

2005-2009)”.  Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hal. 9-11. 
10Gelegar Hardyan Putranto, “ Pengaruh LDR, IPR, CAR, FACR, BOPO, Asset Utilization Ratio, APB, 

NPL, IRR dan PDN Terhadap ROA pada Bank Swasta Nasional”.  Skripsi, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Perbanas :2008), Hal. 22. 



 

 

ini terjadi pada PT. BPRS Baiturridha Pusaka. Berikut adalah tabel antara ratio Asset 

Utilization Ratio (AUR) terhadap  Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Baiturridha 

Pusaka : 

Tabel 1.1 

Rasio AUR dan NPM pada PT BPRS Baituriddha Pusaka 2011-2014 

Tahun 

( Triwulan) 

AUR 

(%) 

NPM 

(%) 

2011 I 5,73 23,19 

II 9,79 23,79 

III 14,46 25,41 

IV 18,37 23,75 

2012 I 5,37 23,65 

II 10,25 24,41 

III 15,6 26,52 

IV 20,89 28,84 

2013 I 6,01 26,93 

II 11,68 28,13 

III 16,55 29,21 

IV 22,32 26,75 

2014 I 9,46 28,31 

II 12,75 26,94 

III 18,59 25,36 

IV 23,55 21,71 

 

Sumber : Laporan keuangan publikasi PT. BPRS Baiturridha Pusaka diolah untuk penelitian 

www.bi.go.id11 

 Data di atas menunjukan fluktuasi yang dimiliki PT. BPRS Baiturridha Pusaka, akan 

tetapi dari data diatas kita bisa lihat bahwa pada tahun 2011 triwulan IV bahwa Asset Utilization 

Ratio (AUR) mengalami peningkatan, namun Net Profit Margin  (NPM) mengalami penurunan 

dan pada tahun 2013 triwulan IV Asset Utilization Ratio (AUR) mengalami peningkatan, 

namun Net Profit Margin (NPM) mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2014 triwulan 

II sampai dengan triwulan IV Asset Utilization Ratio (AUR) mengalami peningkatan yang 

diikuti menurunnya Net Profit Margin (NPM)  berbanding terbalik dengan teori yang 

                                                           
11www.bi.go.id 

http://www.bi.go.id/


 

 

disebutkan bahwa semakin rendah tingkat Asset Utilization Ratio (AUR) maka penggunaan 

asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan rendah maka cenderung menurun 

profitabilitasnya, dengan demikian kinerja bank dikatakan kurang baik karena tidak stabil 

terkadang baik tetapi pada tahun tertentu mengalami penurunan sehingga manajemen bank 

perlu memperhatikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Net Profit Margin (NPM).  

Bila dikaji, dari pemaparan data yang di sajikan diatas yakni data Asset Utilization Ratio 

(AUR) dan Net Profit Margin (NPM) terdapat fluktuasi antara kedua rasio tersebut yang 

mengindikasikan keterkaitan diantaranya. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) pada PT. BPRS Baiturridha Pusaka Bandung Periode 2011-

2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa 

masalah penelitian ini Pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin 

(NPM) Pada PT. BPRS Baiturridha Pusaka Periode Tahun 2011-2014 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke 

dalam beberapa pertanyaan penelitian : 

1. Bagaimana Perkembangan Asset Utilization Ratio (AUR) di PT. BPRS Baiturridha 

Pusaka? 

2. Bagaimana Perkembangan Net Profit Margin (NPM) di PT. BPRS Baiturridha 

Pusaka? 

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

(NPM) di PT. BPRS Baiturridha Pusaka Periode Tahun 2011 - 2014? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 



 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Asset Utilization Ratio (AUR) di PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka 

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan Net Profit Margin (NPM) di  PT. 

BPRS Baiturridha Pusaka 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) di PT. BPRS Baiturridha Pusaka Periode 2011 - 2014?  

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis 

maupun praktis : 

1. Kegunaan Teoritis 

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan ekonomi Islam khususnya tentang 

manajemen keuangan syariah, serta berguna sebagai bahan pertimbangan dan 

informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain, 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih banyak 

tertuju pada bidang praktis, dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

keadaan Asset Utilization Ratio (AUR) dan keadaan Net Profit Margin (NPM), dan 

juga untuk meningkatkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola Asset 

yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan.  

 


