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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bagi suatu negara, bank merupakan darahnya perekonomian suatu negara. Oleh 

karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. 

Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran ke-

majuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar 

peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia 

perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.
1
 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan untuk menerima simpanan 

uang. Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasionalnya dan produk dikembangkan berlandaskan pada Al-

Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.
2
 Berkembangnya bank-bank syariah di 

Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi 

mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai di lakukan. Pada tokoh 

yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah Karnaen A Perwataatmadya, M. 

damawan Raharjo, A. M. Saefudin M. Amien Aziz, dan lain-lain.
3
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Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan syariah mempunyai potensi 

dan peluang yang lebih besar dalam perannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil 

perekonomian, karena bank dalam memberikan pembiayaannya terhadap masyarakat 

tidak mengandung unsur riba. Bank syariah itu sendiri merupakan bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4
 Sejak 10 

tahun terakhir, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, 

meskipun secara nasional market share bank syariah masih rendah dibanding bank 

konvensional. Hal ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan layanan kepada 

nasabah yang lebih memuaskan. Orientasi nasabah memilih bank saat ini tidak lagi 

karena jarak antara aktivitas nasabah dan kantor bank, akan tetapi nasabah 

menginginkan kemudahan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank.
5
 

Salah satu indikator penting untuk menilai prospek di masa yang akan datang 

adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan Profitabilitas dan Likuiditas 

perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen bank dalam 

memaksimalkan aktiva guna memperoleh keuntungan, sedangkan  Likuiditas adalah 

rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 

Mengingat begitu pentingnya profitabilitas dalam sebuah perbankan maka perlu 

untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya tingkat Profitabilitas dalam sebuah perbankan pemicu utama 

kebangkrutan yang dialami oleh bank terletak pada kemampuan bank memenuhi 

kebutuhan Likuiditasnya. 

                                                           
4
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Rasio Net Core Operating Margin (NCOM) atau margin pendapatan bunga 

bersih adalah pendapatan bunga bersih (net interest income) yang  dicapai oleh 

sebuah bank dibagi rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih, merupakan 

selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga. Pada perusahaan yang bergerak di 

bidang perbankan, efesiensi operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam 

operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar 

dalam arti sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen bank.  

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efesiensi operasi salah 

satunya adalah  BOPO. BOPO atau Operational Efficiency Ratio (OER) merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan biaya operasional akan 

berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan 

menurunkan laba atau profitabilitas bank tersebut. Profitabilitas merupakan indikator 

yang palig tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang 

digunakan adalah Return On Equity (ROE). Return On Equity (ROE) adalah rasio 

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Besarnya laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya ROE pada 

suatu perusahaan. Semakin tinggi return atau penghasilan yang dihasilkan oleh 

perusahaan maka semakin baik kedudukan perusahaan tersebut. 
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Berikut  ini akan disajikan tabel 1.1 mengenai penggerakan rasio keuangan 

NCOM,OER, ROE di PT. Bank BNI Syar iah  periode tahun 2013-2016.                       

Tabel 1.1 

Komparasi Rasio NCOM, OER dan ROE di PT. Bank BNI Syariah 

periode 2013-2016 

 

Periode 
NCOM 

(%) 
Ket 

OER  

(%) 
Ket 

ROE 

(%) 
Ket 

2013 

Maret 10,28 - 82,95 - 13,98 - 

Juni 9,07 
 

84,44 
 

10,87 
 

September 9,22 
 

84,06 
 

11,54 
 

Desember  9,51 
 

83,94 
 

11,73  

2014 

Maret 0,71 
 

89,41  10,51 
 

Juni 0,39 
 

90,36  10,05 
 

September 0,30 
 

90,54  9,99 
 

Desember  0,48 
 

89,80 
 

10,83  

2015 

Maret 0,52 
 

89,87 
 

9,29 
 

Juni 0,61 
 

90,39  10,10 
 

September 0,43 
 

91,60  10,48 
 

Desember  0,67  89,63 
 

11,39 
 

Dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 1.1 

2016 

 Maret 1,30  85,37  13,54  

Juni 1,18  85,88  12,88  

September 1,03  86,28  12,05  

Desember  0,90  87,67  11,94  

  Sumber : Data Laporan Publikasi Keuangan PT. Bank BNI Syariah periode 2013-2016 

Melihat tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan pada tahun 2015 triwulan bulan Maret  

Net Core Operating Margin (NCOM) mengalami kenaikan menjadi 0,04% dan 

Return On Equity (ROE) mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya menjadi 

1,54%.  Masih di tahun yang sama triwulan bulan September 2015  Net Core 

Operating Margin (NCOM) mengalami penurunan yaitu sebesar 0,18% sedangkan  

Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan sebesar 0,38%.  

Dilihat dari  Rasio Operational Efficiency Ratio (OER) pada tahun 2015 

triwulan Juni ketika Operational Efficiency Ratio (OER) mengalami kenaikan  

sebesar 0,52% dan Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan juga sebesar 

0,81%, sedangkan pada triwulan bulan September Operational Efficiency Ratio 

(OER) mengalami kenaikan lagi sebesar 1,21% dan Return On Equity (ROE) ikut 

mengalami kenaikan yang sama juga sebesar 0,38%. 

Dari kenaikan dan penurunan Rasio Net Core Operating Margin (NCOM), 

Operational Efficiency Ratio (OER) dan Return On Equity (ROE) di PT.Bank BNI 

Syariah bisa dilihat dalam grafik dibawah ini: 
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Grafik 1.1 

Komparasi Rasio NCOM, OER dan ROE di PT. Bank BNI Syariah 

periode 2013-2016 

  

 

 
 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pergerakan Rasio Net Core Operating 

Margin (NCOM) mengalami perubahan yang cukup tinggi karena rata-rata Net Core 

Operating Margin (NCOM) pada tahun 2013 berada pada 9% - 10%, sedangkan pada 

tahun 2014 Net Core Operating Margin (NCOM) mengalami penurunan dan berada 

pada rata-rata 0,3% - 07%, sedangkan pada tahun 2015 Net Core Operating Margin 

(NCOM) rata-rata pada posisi 0,6%. Pada tahun 2016 Net Core Operating Margin 

(NCOM) berada pada posisi rata-rata 1% . 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pergerakan Operational Efficiency 

Ratio (OER) mengalami fluktuasi dimana pada triwulan September 2013 sebesar 

84,06%, kemudian triwulan juni 2014 mengalami kenaikan rata-rata di 90,36% dan 

pada triwulan desember tahun 2016 turun menjadi 87,67%.  
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Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pergerakan Return On Equity (ROE) 

mengalami fluktuasi bisa dilihat pada triwulan maret 2013 Return On Equity (ROE) 

berada pada 13,98%, kemudian pada triwulan maret 2015 Return On Equity (ROE) 

berada pada 9,29% dan pada triwulan juni tahun 2016 Return On Equity (ROE) 

berada pada 12,88%. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena-

fenomena yang terjadi dilapangan atau kejadian empiris yang ada tidak semua sesuai 

dengan teori yang ada, banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

dipelajari atau banyak perbedaan yang tidak sesuai dengan teori yang selama ini 

dianggap benar. Seperti, menurut teori Net Core Operating Margin (NCOM) 

berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE), dan Operational Efficiency 

Ratio (OER) berpengaruh negatif terhadap Return On Equity (ROE), artinya ini 

berbanding terbalik dengan kejadian yang ada.  

Berdasarkan latar belakang di atas, suatu bank syariah yang memiliki nilai Net 

Core Operating Margin (NCOM) lebih dari 3%. Artinya bank syariah tersebut 

memiliki kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi 

kerugian dan meningkatkan modal. Operational Effesiency Ratio (OER) diukur dari 

perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin 

kecil rasio ini berarti semakin  efesien  biaya operasional yang dikeluarkan bank yang  
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bersangkutan  sehingga  kemungkinan  suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin  

kecil, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui penelitian yang 

berjudul Pengaruh Net Core Operating Margin (NCOM) dan Operational 

Efficiency Ratio (OER) Terhadap Return On Equity (ROE) di PT. Bank BNI 

Syariah Periode 2013-2016. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Net Core Operating Margin (NCOM) terhadap Return 

On Equity (ROE), secara parsial, pada PT. Bank BNI Syariah? 

2. Seberapa besar pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER)  terhadap Return 

On Equity (ROE), secara parsial, pada PT. Bank BNI Syariah? 

3. Seberapa besar pengaruh Net Core Operating Margin (NCOM) dan 

Operational Efficiency Ratio (OER) terhadap Return On Equity (ROE), secara 

simultan, pada PT. Bank BNI Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis dapat mengambil tujuan dalam 

penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Net Core Operating Margin 

(NCOM)  terhadap Return On Equity (ROE)   pada PT. Bank BNI Syariah; 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Operational Efficiency Ratio 

(OER) terhadap Return On Equity (ROE)   pada PT. Bank BNI Syariah; 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Net Core Operating Margin 

(NCOM)  dan Operational Efficiency Ratio (OER)  terhadap Return On Equity 

(ROE)   pada PT. Bank BNI Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat dalam pengembangan 

pengetahuan dan aplikasi ilmu manajemen perbankan syariah khususnya mengenai 

pengaruh rasio Net Core Operating Margin (NCOM) dan Operational Efficiency 

Ratio (OER)   terhadap Return On Equity (ROE). 

2. Kegunaan praktis  

a. Untuk diri pribadi  

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

pemahaman tentang pengaruh Net Core Operating Margin (NCOM) dan Operational 

Efficiency Ratio (OER) terhadap Return On Equity (ROE) pada PT. Bank BNI 

Syariah. 
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b. Untuk perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan dan sumber 

informasi dalam pengelolaan permodalan bank dan pembiayaan bank khususnya 

mengenai pengaruh rasio Net Core Operating Margin (NCOM) dan Operational 

Efficiency Ratio (OER) terhadap Return On Equity (ROE) agar dapat terwujudnya 

kondisi keuangan perbankan yang sehat. 

c. Untuk penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai referensi serta 

masukan untuk penelitian selanjutnya.  


