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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu 

menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman 

uang, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposito, 

menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasullah Saw.1 

Bank  pemerintah merupakan suatu  bank sebagian atau seluruh saham di 

Indonesia dimiliki oleh pemerintah. Adapun bank pemerintah terdiri dari bank 

konvensional dan  bank syariah. Jika bank konvensional yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

berdasarkan prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan, memberikan keuntungan 

dalam suku bunga atau secara riba yang diharamkan oleh agama.  

Dalam  kenyataan  masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan 

tidak mengerti (awam)  mengenai sistem riba bahwa riba merupakan hal yang 

sangat dilarang bagi umat Islam di dunia, karena riba adalah keuntungan yang 

sangat tinggi, dan merugikan bagi nasabah yang bersifat kreditur-debitur, dan 

bank konvensional tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), 

sedangkan bank syariah  merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit usaha syariah yang  mencakup  kelembagaan  serta cara dan 

                                                           
1 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013), Cet. V,  hlm. 18. 
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proses dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya dengan akad dan prinsip syariah, 

dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), pada bank syariah ikatan 

dengan nasabahnya bersifat kemitraan. 

Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan bisnis perbankan di 

Indonesia bagaikan memasuki generasi syariah karena bank-bank konvensional 

yang berada di Indonesia juga mulai mendirikan unit usaha syariah. Terlebih lagi 

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini 

masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan 

pangsanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Perbankan syariah, yang 

merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan 

dukungan besar terhadap sektor riil yang ada selama ini. Volume usaha perbankan 

syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan. 

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) tentang 

Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank 

umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan 

kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut 

sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu ketika bank konvesional dan 

bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh 

pesat di Indonesia dalam  bentuk bank umum syariah (full fledged Islamic bank), 

unit usaha syariah (bank konvesional yang membuka cabang syariah), dan office 

channeling (gerai syariah di kantor bank konvensional). 
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Bank syariah adalah  bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan 

usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan 

utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan 

maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai 

kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya 

pelarangan riba, gharar, dan masyir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan 

dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur tersebut.2 

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan 

operasi pokoknya. Net Profit Margin (NPM) juga merupakan salah satu faktor 

yang mencerminkan risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel 

pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank.  

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia salah satu proksi dari risiko adalah 

suku bunga, yang diukur dari selisih antar 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 istilah perbankan disebut Net Interest Margin (NIM).3  

                                                           
2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 

Cet. V, hlm. 5. 
3 Mawardi dalam Ihsan Adi Saputra, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non 

Perfoming Loan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Hasanuddin Makasar (2012). hlm. 13.  
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Istilah dalam perbankan syariah rasio ini dikenal dengan Net Profit 

Margin. Dengan demikian besarnya NPM akan mempengaruhi laba-rugi bank 

yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja bank tersebut. Sehingga, ketika rasio 

NPM tinggi, maka hal tersebut bisa mencegah munculnya masalah yang hendak 

dihadapi bank, yang utamanya mengenai masalah pembiayaan macet. 

Rasio Return On Equity (ROE) ini seringkali disebut juga Margin Laba. 

Rasio ini pada dasarnya mencerminkan efektivitas biaya/harga dari kegiatan 

operasional perusahaan. Rasio ini dihitung dengan tujuan mencari nilai hubungan 

antara laba bersih setelah pajak dengan modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut.4 

Hasil pengembalian ekuitas atau Return On Equity atau rentabilitas modal 

sendiri 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. Namun, jika rata-rata industri untuk ROE adalah 40%, 

berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata 

industri.5 

PT. Bank Mega Syariah merupakan bank yang menggunakan syariat 

(hukum) Islam dalam melaksanakan kegiatan Perbankan. Bank-bank syariah 

termasuk Mega Syariah kini perkembangannya mengalami peningkatan yang 

cepat walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Dan dalam hal ini, 

                                                           
4 Erich A. Helfert, Analisis Laporan Keuangan, Penerjemah Herman Wibowo (Jakarta: 

Erlangga, 1991), Edisi Ketujuh, hlm. 57. 
5 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet 

IX, hlm 204,. 
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Mega Syariah juga harus menjaga tingkat likuiditasnya agar kegiatan usaha 

perbankannya dapat terus berlangsung. Seperti kita ketahui kehancuran bank-bank 

konvensional adalah diterapkannya sistem bunga yang sangat spekulatif dan 

terlalu berpihak kepada pengusaha besar dengan memberikan pembiayaannya 

sangat besar. 

PT. Bank Mega Syariah  pun adalah bank devisa yang memperoleh izin 

dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI) untuk bank yang 

menerima setoran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), dan 

melakukan transaksi melaui layanan e-banking untuk melakukan transaksi secara 

non tunai finansial. Dalam PT. Bank Mega Syariah mempunyai produk dan 

layanan yaitu yang pertama produk pendanaan dan yang kedua produk 

pembiayaan, sedangkan layanan yaitu layanan cash management system. 

Mempunyai produk dan layanan yaitu yang pertama produk pendanaan dan yang 

kedua produk pembiayaan, sedangkan layanan yaitu layanan cash management 

system.  

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud meneliti Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Return On Equity (ROE) dari tahun 2014-2016. 

Penelitian ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia tahun 

2014-2016: 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Net Profit Margin 

terhadap Return On Equity PT. Bank Mega Syariah 

Tahun 2014-2016 

 

Tahun Triwulan Net Profit Margin Return On Equity 

Laba 

Bersih 

Pendapatan 

Operasional 

% Laba 

Bersih 

Modal % 

2014 

I 24787 377884 0,065 24787 129724 0,191 

II 41264 733397 0,055 41264 108918 0,378 

III 14801 1053456 0,014 14801 112679 0,131 

IV 23319 1380366 0,016 23319 100747 0,231 

2015 

I (19164) 274203 -0,069 (19164) 95950 -0,199 

II (21771) 445548 -0,048 (21771) 80506 -0,270 

III (14648) 955515 -0,015 (14648) 54997 -0,266 

IV 12224 1190465 0,010 12224 43444 0,281 

2016 

I 66372 238359 0,278 66372 42196 1,572 

II 87793 456956 0,192 87793 42019 2,089 

III 108606 670308 0,162 108606 37696 2,881 

IV 110729 895176 0,123 110729 41584 2,662 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan6 Net Profit Margin 

terhadap Return On Equity PT. Bank Mega Syariah 

Tahun 2014-2016 
 

 
 

Sumber : (www.bi.go.id) 

 

                                                           
6 www.bi.go.id. 
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Berikut data laporan keuangan yang di teliti pada PT. Bank Mega Syariah 

yang menunjukkan perkembangan Net Profit Margin terhadap Return On Equity 

mengalami pluktuatif pada Net Profit Margin triwulan II tahun 2014 mengalami 

penurunan dari 0,065 menjadi 0,055, sedangkan Return On Equity pada triwulan 

II tahun 2015 mengalami kenaikan dari 0,199 menjadi 0,378. 

Selanjutnya Net Profit Margin pada tahun 2015, triwulan II mengalami 

penurunan dari -0,069 menjadi -0,048, sedangkan Return On Equity pada triwulan 

II mengalami kenaikan dari -0,199 menjadi -0,270, Net Profit Margin pada tahun 

2016 triwulan II mengalami kenaikan dari 0,278 menjadi 0,192 dan Return On 

Equity triwulan II pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari 1,572 menjadi 2,089, 

dan Net Profit Margin triwulan III pada tahun 2016 mengalami penurunan dari  

0,192 menjadi 0,162, sedangkan Return On Equity pada triwulan III tahun 2016 

mengalami kenaikan dari 2,089 menjadi 2,881. 

 Hubungan Net Profit Margin (NPM) terhadap Return On Equity (ROE) 

yaitu menunjukkan ukuran (dalam hal ini rasio) kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan pendapatan bersihnya (dalam hal ini net income after tax) terhadap 

total penjualan (bersih) yang dicapai. Semakin tinggi rasio net income yang 

dicapai oleh perusahaan terhadap penjualan bersihnya menunjukan semakin 

efektif operasional perusahaan dalam menghasilkan semakin tinggi rasio net 

income yang dicapai oleh perusahaan terhadap penjualan bersihnya menunjukan 

semakin efektif operasional perusahaan dalam menghasilkan semakin baik kinerja 

perusahaan.7 

                                                           
7 Retno Winarti H, “Analisis Pengaruh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Net Profit 

Margin terhadap Return On Equity (ROE) (Studi kasus pada Perusahaan Real Estate dan Property 

yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009)”. Skripsi Politeknik Negeri Semarang, 2009), hlm. iv. 
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Return On Equity (ROE) merupakan tolak ukur profitabilitas yang paling 

penting para pemegang saham karena Return On Equity (ROE) memberikan 

gambaran tentang seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan 

dari jumlah dana yang telah mereka investasikan dalam perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi return yang mampu dihasilkan oleh perusahaan artinya semakin 

baik kemampuan perusahaan tersebut karena dividen yang dibagikan atau 

ditanamkan kembali sebagai retained earning juga akan semakin besar. 

Dengan demikian hubungan antara rasio Net Profit Margin (NPM) dengan 

kinerja perusahaan adalah positif. Nilai NPM yang semakin tinggi maka berarti 

semakin efesien biaya yang dikeluarkan, yang berarti semkin besar tingkat 

kembalian keuntungan bersih.  

Return On Equity (ROE) merupakan tolak ukur profitabilitas yang paling 

penting para pemegang saham karena Return On Equity (ROE) memberikan 

gambaran tentang seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan 

dari jumlah dana yang telah mereka investasikan dalam perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi return yang mampu dihasilkan oleh perusahaan artinya semakin 

baik kemampuan perusahaan tersebut karena dividen yang dibagikan atau 

ditanamkan kembali sebagai retained earning juga akan semakin besar. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan 

untuk meneliti dan mengambil topik mengenai faktor yang mempengaruhi Return 

On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah, Tbk. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Return On 

Equity (ROE) PT. Bank Mega Syariah Tbk Tahun 2014-2016. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk meneliti pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Return 

On Equity (ROE) di PT. Bank Mega Syariah tahun 2014-2016. Adapun 

pertanyaan penelitian seabagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan Net Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Mega 

Syariah periode triwulan tahun 2014-2016? 

2. Bagaimana perkembangan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega 

Syariah periode triwulan tahun 2014-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Net Protif Margin (NPM) terhadap Return On 

Equity (ROE) ) pada PT. Bank Mega Syariah periode triwulan tahun 2014-

2016? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana perkembangan Net Profit Margin (NPM) pada PT. 

Bank Mega Syariah periode triwulan tahun 2014-2016; 

2. Mengetahui bagaimana perkembangan Return On Equity (ROE) pada PT. 

Bank Mega Syariah periode triwulan tahun 2014-2016; 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Net Protif Margin (NPM) terhadap 

Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode triwulan tahun 

2014-2016. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis mengharapkan dalam penelitian ini 

mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan penelitian, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal pengembangan ilmu 

ekonomi, khususnya pada ilmu manajemen keuangan syariah. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan pada penelitian-

penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan net protif margin (NPM) dan 

return on equity (ROE).  

2. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian dapat memberikan tambahan referensi terhadap 

ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan syariah yang berkaitan 

dengan Net Profit Margin (NPM) terhadap Return On Equity (ROE) dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan memberikan 

informasi atau sebagai bahan pembanding bagi peneliti lain. 

3. Kegunaan Praktis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para debitur atau 

kreditur bank syariah guna mengetahui kondisi kinerja keuangan bank syariah. 

Dengan begitu debitur dan kreditur mempunyai gambaran pada kondisi yang 

bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan sebagai media penyedia dana 

maupun investasi. 
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Bagi bank syariah diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk terus 

meningkatkan kinerja bank terutama dalam pengelolaan pendapatan margin, dapat 

memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mensosialisasikan kepada 

masyarakat, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan 

terhadap kebijakan pembiayaan maupun ekspansi biaya serta langkah antisipasi 

terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank 

syariah tersebut. 


