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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem perekonomian pada umunya dibagi menjadi dua subsistem yaitu 

sektor riil dan sektor keuangan, kedua subsitem ini tentu sangat saling bergantung. 

Sektor keuangan  terdiri dari perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-

bank lainnya seperti asuransi, pegadaian, leasing, dan sebagainya. Sektor 

keuangan perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian 

di sektor rill, dimana lembaga keuangan bank memiliki fungsi sebagai lembaga 

perantara keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat surplus dan 

menyalurkan dana ke masyarakat defisit. Hal ini menjadikan lembaga keuangan 

bank sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi, karena dengan 

adanya lembaga perbankan maka akan ada banyak jenis usaha baik itu usaha kecil 

maupun besar yang akan terbantu untuk mengembangkan usahanya melalui 

pinjaman modal yang diberikan bank. Semakin banyak lembaga perbankan turut 

serta dalam mengembangkan berbagai jenis usaha di Indonesia, maka secara tidak 

langsung perekonomian di Indonesia juga akan mengalami tren perkembangan 

yang baik.  

Lembaga keuangan bank tidak hanya menguntungkan bagi pihak yang 

membutuhkan dana saja, namun juga bagi pihak yang memiliki kelebihan dana 

yang kemudian menyimpan dananya di bank. Sehingga dana yang mereka miliki 

tidak menganggur (iddel cash) melainkan dapat dimanfaatkan oleh bank untuk 

mendanai kegiatan usahanya dalam penyaluran dana. Keuntungan dari kegiatan 
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tersebut tidak hanya bagi pihak bank saja, melainkan juga bagi pihak yang 

menyimpan dananya di bank. 

Pada awalnya di Indonesia hanya ada lembaga keuangan bank dengan 

sistem konvensional saja, kemudian seiring dengan perkembangannya dibentuk 

lembaga keuangan bank syariah. Bank  syariah didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan umat muslim terhadap adanya lembaga keuangan bank yang sesuai 

dengan tuntunan syariah Islam, maka pada tahun 1991 Majelis Ulama Indonesia 

memprakarsai terbentuknya lembaga keuangan bank Islam di Indonesia yang 

kemudian lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah. Bank Muamalat adalah 

bank umum syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 

November 1991 berdasarkan Akte Notaris Yudo Paripurno, SH, dan mulai 

beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Mei 1992.
1
 

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, menurut jenisnya bank syariah dibagi menjadi dua 

yaitu Bank Umum Syariah Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam kurun 

waktu 26 tahun sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai perintis 

dan sejak adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta beberapa Peraturan 

Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai perbankan syariah, menjadikan 

kegiatan operasional bank syariah tersebut menjadi lebih jelas. 

                                                             
1
 Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik, (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2014), hlm. 22. 
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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat dari tahun ke 

tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia per September 2017 Bank Umum 

Syariah (BUS) sekarang telah mencapai 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) 

berjumlah 21 bank, dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2
 Salah 

satu bank syariah yang memiliki eksistensi sampai saat ini adalah PT. Bank 

Syariah Bukopin. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 

10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan 

perubahan nama dari PT. Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah 

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 

2008.
3
  

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama 

dengan bank konvensional pada umumnya yaitu fungsi intermediasi. Fungsi 

intermediasi merupakan fungsi dimana bank bertugas sebagai perantara antara 

pihak pemilik dana berlebih dengan penerima dana yang membutuhkan. Namun 

dibentuknya perbankan syariah ini adalah dengan tujuan untuk menghadirkan 

lembaga keuangan yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip 

syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Perusahaan dari berbagai jenis kegiatan usaha yang ada, selalu 

mengharapkan bagaimana perusahaannya dapat menghasilkan keuntungan yang 

maksimal. Faktor profitabilitas atau rentabilitaslah yang harus mendapatkan 

                                                             
2
 Editor, Statistik Perbankan Syariah, dalam http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-

dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---

September2017/SPS%20September%20 2017.pdf diakses tanggal 14 Oktober 2017. 
3
 Editor, Profil Perusahaan, dalam http://www.syariahbukopin.co.id diakses tanggal 14 

September 2017. 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/
http://www.syariahbukopin.co.id/
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perhatian lebih pada kegiatan usaha dalam hal ini kegiatan perbankan syariah. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank syariah sebagai lembaga 

keuangan yang mengintermediasi antara pemilik dana berlebih dengan penerima 

dana yang membutuhkan, merupakan lembaga yang masih serupa dengan 

perusahaan pada umumnya. Sehingga salah satu tujuan dari lembaga keuangan 

syariah sama dengan perusahaan pada umumnya yaitu mendapatkan keuntungan 

dari seluruh kegiatan operasionalnya. Tidak hanya bagi pihak manajemen bank 

saja yang menginginkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya, dalam 

perbankan nasabah sebagai pihak yang menyimpan dananya di bank tentu akan 

memperhitungkan seberapa baik bank dalam mengelola dana yang dimilikinya 

untuk mendapatkan laba. Penilaian seperti ini akan selalu dilakukan oleh nasabah 

yang akan menyimpan dananya di bank, baik itu dalam bentuk tabungan, 

deposito, ataupun giro. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laba rugi.
4
 Penilaian terhadap profitabilitas tersebut 

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

akan selalu mengoptimalkan kinerja keuangannya, khususnya pada profitabilitas 

atau rentabilitas, karena  pada  faktor  ini  bank  dapat  melihat  seberapa bagus 

prospek usahanya untuk saat ini atau dimasa yang akan datang.  

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 

profitabilitas atau rentabiltas adalah Return On Equity (ROE). Return On Equity 

                                                             
4
 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 196. 
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merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

capital yang ada untuk mendapatkan net income.
5
 Dalam penelitian ini rasio 

Return On Equity tersebut digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja 

keuangan PT. Bank Syariah Bukopin dalam hal memaksimalkan sumberdaya 

yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan atau laba, serta menilai sejauh 

mana perusahaan dapat melakukan effisiensi atas seluruh beban yang 

dikeluarkannya. 

Return On Equity atau hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya.
6
 Nilai rasio Return On Equity yang tinggi dalam perusahaan tidak 

hanya diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan, tetapi ini juga berdampak 

pada kepercayaan nasabah dalam menyimpan dananya di bank, karena seperti 

yang sudah dijelaskan bahwa Return On Equity menggambarkan seberapa baik 

perusahaan mengelola modal yang dimiliknya dalam kegiatan operasional 

perusahaan untuk menghasikan laba. 

Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 9/24/DPbS/2007 

sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 dimana 

dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa  Net  Operating  Margin merupakan                                       

                                                             
5
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 328. 

6
 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Ke VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 204. 
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rasio utama dalam penilaian rentabilitas suatu bank. Net Operating Margin 

merupakan selisih antara pendapatan penyaluran dana setelah  bagi  hasil  dengan  

beban operasional (disetahunkan) dibagi rata-rata aktiva produktif. Setiap 

perbankan akan selalu mengupayakan Net Operating Margin yang bernilai positif, 

nilai Net Operating Margin yang negatif akan menunjukan bahwa biaya investasi 

lebih tinggi daripada hasilnya yang berarti merugi, maka dari itu perbankan 

syariah sudah pasti akan selalu mengupayakan nilai Net Operating Margin untuk 

selalu positif dan tinggi, karena semakin tinggi nilai  Net Operating Margin akan 

semakin tinggi pula pendapatan bank.
7
 Nilai Net Operating Margin yang tinggi 

menggambarkan bahwa bank syariah memiliki kemampuan yang baik dalam 

mengelola modal yang dimiliki bank untuk kegiatan operasionalnya. 

Operational Efficiency Ratio atau Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya.
8
 Efesiensi operasi dilakukan oleh bank 

dalam rangka mengetahui apakah bank dalam kegiatan operasinya yaitu yang 

berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh manajemen. Semakin kecil rasio ini berarti semakin 

efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank, sehingga memungkinkan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.
9
 Artinya bahwa semakin kecil nilai 

rasio Operational Efficiency Ratio maka semakin besar pendapatan laba suatu 

                                                             
7
 Editor, Menggagas Indikator Efisiensi, dalam http://nasional.sindonews.com/read-

/719656/18/menggagas-infikator-efisiensi-1361338674 diakses tanggal 10 Oktober 2017. 
8 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2001), hlm. 121. 
9
 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Cetakan I (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), hlm. 72. 

http://nasional.sindonews.com/read/719656/18/menggagas-infikator-efisiensi-1361338674
http://nasional.sindonews.com/read/719656/18/menggagas-infikator-efisiensi-1361338674
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perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan dapat mengelola beban dengan baik 

sehingga beban-beban yang dikeluarkan perusahaan jauh lebih sedikit dari 

pendapatan yang dimilikinya. 

Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data rasio keuangan Net Operating 

Margin (NOM), Operational Efficiency Ratio (OER), dan Return On Equity 

(ROE) pada PT. Bank Syariah Bukopin. 

Tabel 1.1 

Rasio Keuangan Net Operating Margin (NOM), Operational 

Efficiency  Ratio (OER), dan Return On Equity (ROE) pada  

PT. Bank Syariah Bukopin. 

 

Tahun Triwulan 

Net 

Operating 

Margin 

(NOM) 

(%) 

Ket 

Operational 

Effiiency 

Ratio (OER) 

 (%) 

Ket 

Return 

On 

Equity 

(ROE) 

 (%) 

Ket 

2014 

I 0,15  97,33  2,58  

II 0,37  96,83  3,33  

III 0,34  97,08  2,55  

IV 0,39  96,77  2,39  

2015 

I 0,15  96,10  2,75  

II 0,61  94,78  3,84  

III 0,81  93,14  5,11  

IV 0,95  91,99  5,35  

2016 

I 1,28  88,95  9,37  

II 1,17  89,88  8,34  

III 0,79  89,74  8,31  

IV 0,40  91,76  5,15  

2017 

I 0,19  94,12  3,01  

II -0,08  95,44  1,90  

III -0,14  96,54  1,16  

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Bukopin. 
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Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin yang diposting 

melalui website resmi PT. Bank Syariah Bukopin terlihat bahwa nilai rasio Net 

Operating Margin, Operational Efficiency Ratio, dan Return On Equity 

mengalami kenaikan dan penurunan. Secara teori Return On Equity akan 

meningkat jika nilai Net Operating Margin tinggi dan Operational Efficiency 

Ratio rendah dengan asumsi perusahaan bisa mengendalikan beban operasional 

dari pendapatan operasionalnya. Setelah menganalisa laporan keuangan tersebut, 

penulis merumuskan bahwa terjadi penyimpangan antara teori yang menyatakan 

hubungan Net Operating Margin, Operational Efficiency Ratio, terhadap Return 

On Equity. Jika dilihat dari hubungan antara Net Operating Margin dan Return 

On Equity, kedua variabel tersebut menunjukan telah terjadi penyimpangan. 

Indikasinya adalah semakin tinggi nilai Net Operating Margin maka semakin 

tinggi pula nilai Return On Equity. 

Tahun 2014 triwulan terakhir Net Operating Margin mengalami kenaikan 

sebesar 0,05%, namun Return On Equity justru mengalami penurunan sebesar 

0,16%. Pada tahun 2015 triwulan pertama Net Operating Margin mengalami 

penurunan sebesar 0,24% dari sebelumnya 0,39%, dan yang terjadi pada Return 

On Equity justru mengalami kenaikan sebesar 0,36% dari sebelumnya 2,39%. Hal 

ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa Net Operating Margin 

berpengaruh positif terhadap Return On Equity. Hal yang sama terjadi pada 

Operational Efficiency Ratio, dimana pada tahun 2014 pada triwulan keempat dan 

tahun 2016 pada triwulan ketiga yang mengalami penurunan masing-masing 

sebesar 0,31% dan 0,14%, hal ini diikuti dengan penurunan pada Return On 

Equity masing-masing sebesar 0,16% dan 0,03%. Dalam teori semakin kecil rasio 
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Operational Efficiency Ratio berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank, sehingga memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil.
10

 Hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa 

Operational Efficiency Ratio berpengaruh negatif terhadap Return On Equity, 

seharusnya semakin besar nilai Operational Efficiency Ratio menggambarkan 

semakin tidak efisien bank sehingga nilai Return On Equity akan semakin kecil. 

Grafik 1.1 dibawah ini menggambarkan dinamika pergerakan rasio 

keuangan Net Operating Margin (NOM), Operational Efficiency Ratio (OER), 

dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Syariah Bukopin. 

Grafik 1.1 

Pergerakan Rasio Keuangan Net Operating Margin (NOM), Operational 

Efficiency Ratio (OER), dan Return On Equity (ROE) pada  

PT. Bank Syariah Bukopin. 

 

 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 diatas terlihat bahwa nilai rasio Net 

Operating Margin, Operational Efficiency Ratio, dan Return On Equity 

mengalami perubahan kenaikan dan penurunan setiap periodenya. Jika dilihat dari 

hubungan antara variabel Net Operating Margin, Operational Efficiency Ratio, 

                                                             
10

 Frianto Pandia, Op, Cit., hlm. 72. 
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dengan variabel Return On Equity, ketiga variabel tersebut menunjukkan telah 

terjadi penyimpangan.  

Merujuk pada teori yang telah ada Net Operating Margin mempunyai 

hubungan yang positif terhadap Return On Equity, sehingga ketika Net Operating 

Margin naik maka nilai rasio Return On Equity juga akan mengalami kenaikan, 

begitupun sebaliknya. Sedangkan Operational Efficiency Ratio mempunyai 

hubungan yang negatif terhadap Return On Equity, sehingga ketika Operational 

Efficiency Ratio turun maka nilai Return On Equity akan naik, begitupun 

sebaliknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh  Net Operating Margin (NOM), dan Operational 

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

Syariah Bukopin. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa tinggi 

rendahnya nilai Net Operating Margin dan Operational Efficiency Ratio serta 

terjadinya peningkatan dan penurunan nilai Net Operating Margin dan 

Operational Efficiency Ratio diduga berpengaruh  terhadap  Return On Equity. 

Selanjutnya, penulis merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Net Operating Margin secara parsial terhadap 

Return On Equity pada Bank Syariah Bukopin ? 

2. Seberapa besar pengaruh Operational Efficiency Ratio secara parsial terhadap 

Return On Equity pada PT. Bank Syariah Bukopin ? 
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3. Seberapa besar pengaruh Net Operating Margin dan Operational Efficiency 

Ratio secara simultan terhadap Return On Equity pada PT. Bank Syariah 

Bukopin ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada identifikasi dan perumusan masalah yang telah 

disampaikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  sebagai  berikut: 

1. untuk mengetahui pengaruh Net Operating Margin secara parsial terhadap 

Return On Equity pada PT. Bank Syariah Bukopin; 

2. untuk mengetahui pengaruh Operational Efficiency Ratio secara parsial 

terhadap Return On Equity pada PT. Bank Syariah Bukopin; 

3. untuk mengetahui pengaruh Net Operating Margin dan Operational 

Efficiency Ratio secara simultan terhadap Return On Equity pada PT. Bank 

Syariah Bukopin. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian  ini, memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis dan memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang berkepentingan terhadap 

investasi, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Net Operating Margin dan Operational 

Efficiency Ratio terhadap Return On Equity Ratio pada PT. Bank Syariah 

Bukopin; 
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b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Net 

Operating Margin dan Operational Efficiency Ratio terhadap Return On 

Equity Ratio; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Net Operating Margin dan 

Operational Efficiency Ratio serta pengaruhnya terhadap Return On 

Equity. 

2. Kegunaan Praktik 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dalam 

rangka memaksimalkan kinerja keuangan; 

b. Bagi nasabah, penelitian ini diarapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perbankan; 

c. Bagi penulis, penelitian ini sangat memberikan manfaat  sehingga dapat 

dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Net 

Operating Margin dan Operational Efficiency Ratio terhadap Return On 

Equity.
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