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ABSTRAK
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang dan melakukan kegiatan operasional berdasarkan pada UndangUndang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang
berdasarkan prinsip hukum Islam. Untuk memenuhi hak masyarakat terkait
prinsip kehati-hatian, maka bank syariah diharuskan memiliki sikap transparan
mengenai kinerja keuangannya.
Baik atau buruknya suatu kinerja keuangan bank merupakan cerminan
kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasi sumber dayanya. Oleh
karena itu, penting bagi bank untuk mengukur kinerja keuangannya. Dalam
penilaian kinerja perbankan diperlukan sebuah metode pengukuran untuk
memaksimalkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan
keuangan tersebut dianalisis dengan tujuan untuk pengambilan keputusan di masa
depan seperti mempertahankan kinerja, meningkatkan kinerja, ataupun sebagai
pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana.Metode tersebut adalah
sebuah metode yang lebih sederhana, integratif, dan menggambarkan keseluruhan
kinerja keuangan, yaitu DuPont System. Du Pont System merupakan suatu
metode yang digunakan untuk menilai efektivitas operasional perusahaan,
karena dalam analisis ini mencakup unsur pendapatan, dan aktiva yang
digunakan serta laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan rumusan masalah
“Bagaimana hasil kinerja keuangan Bank Syariah pada periode 2012-2016
berdasarkan analisis DuPont System”. Berdasarkan rumusan tersebut, tujuan dari
penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hasil perhitungan kinerja keuangan bank
syariah pada periode 2012-2016 dengan teknik Dupont System.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Dimana jenis data
ini adalah data sekunder, merupakan data yeng diperoleh dari Laporan keuangan
tahunan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Rakyat
Indonesia Syariah. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian ini yaitu Hasil perhitungan kinerja keuangan bank syariah
di Indonesia yang dilakukan terhadap BSM, BMI, dan BRIS periode 2012-2016
dengan perhitungan menggunakan teknik DuPont System, yaitu: BSM memiliki
rata-rata NPM 6,670%, TATO sebesar 10,172%, dan ROI sebesar 0,687%. BMI
memiliki rata-rata NPM sebesar 4,869%, TATO sebesar 4,498%, dan ROI sebesar
0,209%. BRIS memiliki rata-rata NPM sebesar 4,974%, TATO sebesar 12,798%,
dan ROI sebesar 6,668%. Jika bank syariah dalam penelitian ini diurutkan dari
yang memiliki kinerja keuangan paling baik maka, perimgkat pertama diduduki
oleh BSM, peringkat kedua diduduki oleh BRIS, dan yang ketiga diduduki oleh
BMI.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, DuPont Sysetm, Net Profit Margin (NPM),
Total Asset Turmover (TATO), Return On Invesment (ROI).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul

dalam

proposal

ini

adalah

“ANALISIS

KINERJA

KEUANGAN BANK SYARIAH PERIODE 2012-2016 DENGAN
TEKNIK DUPONT SYSTEM”. Untuk menghindari kesalahpahaman
dalam memahami maksud judul proposal, terlebih dahulu diperlukan
penegasan terhadap kalimat judul yang dianggap perlu sebagai berikut:
1.

Analisis adalah pemecahan atau penguraian sesuatu unit menjadi

berbagai unit terkecil.1
2.

DuPont System adalah analisis rasio yang menggabungkan rasio-rasio

aktivitas dan profit margin, dan menunjukkan bagaimana rasio-rasio
tersebut berinteraksi untuk menentukan profitabilitas aktiva-aktiva yang
dimiliki perusahaan.
3.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat

sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan dengan baik.2
4.

Bank Syariah adalah bank yang tata cara bermuamalat secara Islam,

yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Al-hadis.3

1

Sofyan Safry Harahap, Analisis Kritis Laporan Keuangan,Cetakan Kesepuluh (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), h. 189.
2
Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan keempat (Bandung: Alfabeta,
2014), h. 239.
3
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait, Cetakan
Keempat (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), h. 5.

Berdasarkan penguraian istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan
bahwa yang dimaksud penulis dalam judul skripsi ini adalah suatu
penelitian yang menelaah kinerja Bank Syariah dengan manganalisa
laporan keuangan periode 2012-2016 dengan menggunakan analisa
DuPont System.
B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa hal yang membuat penulis melakukan dan memilih judul
proposal di atas diantaranya:
1. Alasan objektif
Ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan bank syariah periode
2012-2016 jika menggunakan analisis DuPont System.
2. Alasan subyektif
a. Adanya motivasi tinggi untuk turut serta menyumbang, pemikiran
berupa karya ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum.
b. Tema penelitian yang akan diteliti relevan dengan disiplin
keilmuan yang sedang penulis geluti, yaitu ilmu ekonomi Islam.
c. Ketersediaan literatur dan sumber data yang mudah diakses.

C. Latar Belakang
Pada saat ini dunia perbankan mengalami persaingan yang semakin
ketat karena kondisi perekonomian yang semakin terbuka. Dalam hal
mencapai sistem perbankan syariah yang kuat, Bank Indonesia melakukan
proses konsolidasi terhadap industri perbankan Indonesia dengan tujuan
untuk meningkatkan ketahanan dan kesehatan perbankan dalam jangka
panjang, menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Jika dilihat dari
peran bank sebagai lembaga kepercayaan, maka tujuan konsolidasi adalah
untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan
mengingat masyarakat sebagai salah satu pihak yang memiliki peran besar
dalam industri perbankan suatu negara.
Terjadinya krisis global pada tahun 2008, krisis tersebut memberikan
goncangan bagi dunia perbanakan. Di antara penyebab terjadinya krisis
tersebut ialah kredit macet yang terjadi pada bank-bank konvensional dan
aset-aset bank konvensional yang terlikuidasi karena bank tidak mampu
membayar hutang-hutangnya. Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut,
bank syariah dinilai memiliki kemampuan untuk bertahan. Hal itu
dibuktikan dengan proyeksi Bank Indonesia mengenai pertumbuhan bank
syariah nasional pada tahun 2010 ini sebagai pemulihan krisis global yang
terjadi pada tahun 2008. Pada akhir tahun 2016, perkembangan perbankan
syariah total aset, pembiayaan yang diberikan, dana pihak ketiga (DPK)
masing-masing mencapai Rp 365,6 triliun, Rp 254,7 triliun dan Rp 285, 2

triliun. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar
Rp 61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%.4
Secara formal perkembangan perbankan Islam di Indonesia baru
dimulai pada tahun 1992 dengan didirikanya Bank Muamalat, akan tetapi
perkembangan perbankan Islam di Tanah Air sebenarnya sudah dimulai
secara formal dan informal jauh sebelum tahun tersebut. Kemudian pada
tahun 1992 perkembangan perbangkan islam mendapatkan angin segar
seiring dengan dikeluarkanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
yang menandai dimulainya era sistem perbankan Islam di Indonesia,
meskipun pada saat itu belum disebutkan secara jelas akan konsep
perbankan Islam, hanya disebutkan bank yang beroperasi dengan konsep
bagi hasil, yaitu pada pasal 13 ayat (C).5Kemudian dengan di sahkanya
UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Islam, diharapkan dapat
mempercepat proses akselerari perkembangan perbankan Islam di
Indonesia.6
Hingga akhir tahun 2016, industri perbankan syariah di Indonesia
dikuasai oleh 3 pemain utama, yakni Bank Syariah Mandiri (selanjutnya
disebut BSM), Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI), dan
Bank Rakyat Indonesia Syariah (serta selanjutnya disebut BRIS).
Besarnya aset kelolaan ketiga bank syariah tersebut mencapai 51,23%
pada akhir tahun 2016. Besaran aset yang dimiliki memberikan gambaran
4

www.ojk.go.id./ (diakses pada tanggal 12 maret 2016).
Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta : Prenada Media
Group, 2010), h. 34.
6
Ibid. h. 37.
5

singkat tentang ketiganya. Dilihat dari sisi kepentingan nasional, tentunya
hal tersebut merupakan hal yang baik dalam memperkuat fundamental
industri perbankan nasional dalam jangka panjang yang dapat memajukan
dan meningkatkan perekonomian suatu negara.7
Masyarakat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam lembaga
keuangan memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai kinerja
keuanngan suatu lembaga tersebut dalam hal mengedepankan prinsip
kehati-hatian, yaitu dalam memilih lembaga keuangan yang layak dalam
menyimpan dan mengelola dananya. Masyarakat melihat jika suatu bank
semakin sehat, maka bank tersebut memiliki manajemen yang bagus dan
diharapkan dapat memberikan return yang tinggi pula. Bank syariah
merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan
pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang dan melakukan kegiatan operasional berdasarkan pada
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yaitu bank yang
berdasarkan prinsip bagi hasil.8 Untuk memenuhi hak masyarakat terkait
prinsip kehati-hatian, maka bank syariah diharuskan memiliki sikap
transparan mengenai kinerja keuangannya.
Baik atau buruknya suatu kinerja keuangan bank merupakan cerminan
kemampuan perbankan dalam mengelola dan mengalokasi sumber
dayanya. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk mengukur kinerja

7
8

www.ojk.go.id./ (diakses pada tanggal 12 maret 2016).
Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 13.

keuangannya. Dalam penilaian kinerja perbankan diperlukan sebuah
metode pengukuran untuk memaksimalkan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dianalisis dengan
tujuan

untuk

mempertahankan

pengambilan
kinerja,

keputusan

meningkatkan

di

masa

kinerja,

depan

seperti

ataupun

sebagai

pertimbangan masyarakat dalam menginvestasikan dana.
Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat
diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan
dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan
mencapai tujuannya. Bahwa laporan keuangan pada dasarnya merupakan
hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan
dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan
penting luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam
pengambilan keputusan.9
Menurut Munawir,” laporan keuangan merupakan salah satu informasi
keuangan yang bersumber dari intern perusahaan yang bersangkutan.”
Lebih lanjut Munawir mengatakan “Pihak-pihak yang menginvestasikan
modalnya membutuhkan informasi tentang sejauh mana kelancaran
aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan
9

Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan keempat (Bandung: Alfabeta,
2014), h. 4.

informasi

tersebut

pemegang

saham

dapat

memutuskan

untuk

mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan menambahnya.” 10
Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang
disediakan oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu
pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga
berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dan tersajikan, maka
investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana
kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi
kemampuan profitabilitas dan deviden yang akan dihasilkan.
Metode pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan, antara lain: Analisis nilai tambah pasar (Market Value
Added/MVA), Analisis nilai tambah ekonomis (Economoic Value
Added/EVA) dan Balance Score Card / BSC, Analisis Capital Asset,
Management, Equity, and Liquidity (CAMEL).11 Selain metode tersebut
ada sebuah metode yang lebih sederhana, integratif, dan menggambarkan
keseluruhan kinerja keuangan, yaitu DuPont System. Du Pont System
merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas
operasional perusahaan, karena dalam analisis ini mencakup unsur
penjualan, dan aktiva yang digunakan serta laba yang dihasilkan
perusahaan.
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Munawir, S, Analisa Laporan Keuangan, Edisi keempat (Yogyakarta: Liberty, 2016),

h. 14.
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Warsono, Manajemen Keuangan Perusahaan, Jilid 1, Edisi 3 (Jakarta: Bayu Media,
2003), h. 24.

Pada dasarnya adalah hubungan antar rasio secara keseluruhan yang
menggabungkan data-data dari Neraca dan perhitungan Laba Rugi
kedalam ringkasan alat ukur kemampuan yang menghasilkan laba
(profitabilitas) yaitu, pengembalian investasi atau ROI (Return On
Investment). Berdasarkan dari analisis data tersebut maka dapat dilakukan
evaluasi kondisi kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat ditemukan
kekuatan dan kelemahan di dalam kinerja keuangan yang akan dapat
membantu dalam meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya dimasa
yang akan datang.
Salah satu indikator penting yang menggambarkan baik tidaknya
kinerja suatu bank adalah tingkat profitabilitas yang dihasilkan.
Profitabilitas merupakan alat pengendali aset bank yang mencakup rasio
rentabilitas ekonomi (Return on Invesment, Return on Equity, dan Net
Profit Margin). Return on Equity merupakan salah satu betuk rasio
profitabiilitas yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan bank
dalam menghasilkan laba.
Hasil penilaian kinerja keuangan Bank Syariah dengan teknik DuPont
System, penelitian yang dilakukan terdahulu oleh Vita Ditya Wardani pada
periode sebelumnya maka memperoleh hasil sebagai berikiut: Bank
Syariah Mandiri dengan nilai NPM sebesar 7,947%, TATO sebesar
10,148% dan ROE sebesar 0,830%, sedangkan Bank Muamalat Indonesia
yaitu NPM sebesar 6,723%, TATO sebesar 8,519%, dan ROE sebesar

0,560%. Serta yang terakhir adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah
memproleh NPM sebesar 3,906%, TATO sebesar 10,597%, dan ROE
sebesar 0,422%.12 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah
terletak pada variabel yang digunakan yaitu penulis menggunakan variabel
NPM, TATO, dan ROI, serta periode laporan keuangan yang dianalisis.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan
mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode
2012-2016 dengan Teknik DuPont System”.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah: Bagaimana hasil perhitungan kinerja keuangan bank
syariah pada periode 2012-2016 berdasarkan analisis DuPont System?
E. Tujuan dan Manfaat penelitian
Berdasarkan rumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk
mengetahui hasil perhitungan kinerja keuangan bank syariah pada periode
2012-2016 berdasarkan analisis DuPont System.
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Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapakan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan
referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji penilaian kinerja
perbankan syariah dengan metode DuPont System.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Pihak Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak
praktisi

khususnya

bagian

manajemen

perseroan

dalam

megoptimalkan kinerja keuangan perbankan syariah.
b. Bagi Pihak Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
masyarakat sebagai sumber informasi dan referensi apabila ingin
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan
dengan metode DuPont System, maupun perbandingan dalam
penelitian sejenis.
F. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis
membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya pada penerapan kinerja
keuangan bank syariah dengan menggunakan metode analisis Du Pont
System, berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan
laba rugi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Bank Syariah yang

menjadi objek penelitian adalah Bank Syariah yang memiliki aset tertinggi
pada urutan ranking satu sampai tiga yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank
Muamalat Indoesia dan Bank Rakyat Indoesia Syariah . Adapun penerapan
kinerja keuangan dengan metode analisis Du Pont System, penulis
membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai
berikut:
1. Net profit Margin (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio margin laba atas penjualan yang menghitung laba
untuk setiap rupiah penjualan dengan cara membagi laba bersih
dengan penjualan.
2. Total Asset Turn Over (Perputaran Total Aktiva)
Rasio yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva perusahaan, yang
dihitung dengan membagi penjualan dengan total aktiva.
3. Return On Investment/ROI (Pengembalian Investasi)
Rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang diterima atas apa
yang telah diinvestasikan.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Sinyal (Signalling Theory)
Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat
berkepentigan dengan kinerja perusahaan. Pentingnya pengukuran kinerja
perusahaan dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori keagensi (agency
theory) dan teori sinyal (signalling theory).
Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori kedua yang
menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah teori sinyal (signalling
theory). Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya signal-signal
keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada
pemilik (principal). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal
dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris.13
Menurut Sari dan Zuhrotun, teori sinyal (signalling theory) mengapa
perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan
keuangan kepada pihak eksternal.14 Dorongan tersebut timbul karena
adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak
luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang
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relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti
investor dan kreditor.
Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan
menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah
untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan
dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan
memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang
dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai
prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja
perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan.
Pada signalling theory, adapun motivasi manajemen menyajikan
informasi keuangan diharapkan dapat memberikan signal kemakmuran
kepada pemilik ataupun pemegang saham. Publikasi laporan keuangan
tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan signal
pertumbuhan deviden maupun perkembangan harga saham perusahaan.
Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan
signal atau tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal
baik akan direspon dengan baik pula dengan pihak luar, karena respon
pasar sangat tergantung pada signal fundamental yang dikeluarkan
perusahaan. Investor hanya akan menginvestasikan modalnya jika menilai
perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal yang
diinvestasikan lebih besar dibandingkan jika menginvestasikan di tempat

lain. Untuk itu, perhatian investor diarahkan pada kemampuan perusahaan
yang tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.
Hubungan baik akan terus berlanjut jika pemilik ataupun investor puas
dengan kinerja manajemen, dan penerima signal juga menafsirkan signal
perusahaan sebagai signyal yang positif. Hal ini jelas bahwa pengukuran
kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang krusial dalam hubungan
antara manajemen dengan pemilik ataupun investor.
B. Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1
ayat 3).15 Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.
7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah Bank Umum
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Prinsip syariah menurut ayat 12 pasal 1 UU No. 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki wewenang dalam penerapan fatwa di bidang syariah.
Dengan demikian prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian
berdasarkan hukum Islam anatara bank dengan pihak lain untuk
15

M. Ismail Yusanto, M, Aris Yunus, Pengantar Ekonomi Islam (Bogor: Al-azhar Press,
2009), h. 301.

menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya yang ditetapkan oleh pihak /lembaga yang berwenang
mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. 16
Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
kegiatan usaha Bank Syariah sebagai berikut:
a. Perbankan

Syariah

dalam

melakukan

kegiatan

usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian.
b. Perbankan

Syariah

bertujuan

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang landasan hukum Islam
tentang Bank Syariah adalah Q.S An-Nisa‟ ayat 29 yaitu sebagai
berikut:17

         
             
 
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
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kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.
Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasanya bank syariah dalam
melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dalam ajaran Islam
(batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu
kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi
yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hal ini terjadi karena beberapa
pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki
tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau hal lain, maka bank
syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang
menyeleweng dari Islam.
2. Karakteristik Bank Syariah
Karakteristik Bank Syariah antara lain:
a. Beban biaya yang disepakati bersama pada akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku
(tidak rigit) dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar
dalam batas wajar.
b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan
pembayaran selalu dihindarkan, karena presentase bersifat melekat
pada sisa utang meskipun, batas waktu perjanjian telah berakhir.
c. Pada kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Islam tidak
menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (fixed
return) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang

mengetahui ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah
Allah semata, manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.
d. Pengarahan

dana

masyarakat

berupa

dalam

bentuk

deposito/tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (alwadiah) sedangkan bagi bank dianggap titipan yang diamanatkan
sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank
yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang pasti (fixed
return).
e. Bank Islam tidak menetapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang
dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau
dollar dengan dollar, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan
keuntungan.
f. Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal”
sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang
tentunya menerapkan sistem bunga.
g. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk
mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariaahnya.
h. Produk-produk bank Islam selalu menggunakan sebutan-sebutan
yang berasal dari istilah Arab, misalnya al-murabahah, almudharabah, al-ba‟i bithaman ajil, al-ijarah, al-qardul hasan dan
sebagainya, dimana istilah-istilah telah dicantumkan di dalam
kitab-kitab Fiqih Islam.

i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalan bank
konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial,
di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
j. Fungsi kelembagaan Bank Islam selain menjembatani antara pihak
pemilik modal/memiliki kelebihan dana dengan pihak yang
membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi
amanah, artinya kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas
keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila
dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.18
3. Prinsip Bank Syariah
Prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah dalam operasional,
antara lain:
a. Prinsip Keadilan
Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan
pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antara
Bank dan Nasabah.
b. Prinsip Kemitraan
Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah
pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan
sederajat mitra usaha.
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c. Prinsip Keterbukaan
Melalui

laporan

keuangan

bank

yang

terbuka

secara

berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat kemanan
dana dan kualitas manajemen Bank.
d. Universalitas
Bank

dalam

mendukung

operasionalnya

tidak

membeda-

membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam
masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil‟alamin.19
4. Tujuan Bank Syariah
Tujuan dibentuknya Bank Syariah antara lain:
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara
Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan,
agar

terhindar

dari

praktik-peraktik

riba

atau

jenis-jenis

usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan),
di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga
telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi
Islam.
b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan
jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak
terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan
pihak yang membutuhkan dana.
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c. Untuk menciptakan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka
peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok
miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif,
menuju tercapainya kemandirian berusaha (berwira usaha).
d. Untuk

membantu

menanggulangi

(mengentaskan)

masalah

kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari
negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di
dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah
yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang
lengkap

seperti

program

pembinaan

pengusaha

produsen,

pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen,
program pengembangan modal kerja dan program pengembangan
usaha bersama.
e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintahan. Dengan
aktivitas-aktivitas Bank Islam diharapkan mampu menghindarkan
inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan
yang tidak sehat antar lembaga keuangan, khususnya bank dari
pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun dari luar negeri.
f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank
non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di
bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa

melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang
kegiatan bisnis dan perekonomiaanya.20
5. Produk Bank Syariah
Terdapat berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh bank
syariah dalam menjalankan operasionalnya, produk tersebut dibagi
dalam produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana.
Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:21
a. Produk Penghimpunan Dana
Tabel 2.1
Produk Penghimpunan Dana
No.
Produk / jasa
1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito
4. Simpanan Khusus

Prinsip Syariah
Wadi‟ah
Wadi‟ah dan Mudharabah
Mudharabah
Mudharabah

b. Produk Penyaluran Dana
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Tabel 2.2
Produk Penyaluran Dana
No. Produk / Jasa

Prinsip Syariah

1.

Dana Tabungan

Qarrdh

2.

Penyertaan

Musyarakah

3.

Pembiayaan
Kerja

4.

Pembiayaan Proyek

5.

Pembiayaan
Pertanian

6.

Pembiayaan
Akuisisi

7.

Pembiayaan Ekspor

Mudharabah,Syirkah, atau Murabahah

8.

Anjang piutang

Hiiwalah

9.

L/C

Wakalah

10.

Garansi Bank

Kafalah

11.

Inkaso/transfer

Wakalah dan Hiwalah

12.

Pinjaman Sosial

Qardhul Hasam

Modal Mudharabah, Syirkah, atau Murabahah

Mudharabah atau Syikah

Sektor Mudharabah, Syirkah, dan Murabahah

untuk Ijarah Mutahiya bi at-Tamlik

C. Laporan Keuangan
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Laporan

keuangan

merupakan

suatu

informasi

yang

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh
informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan

tersebut.22 Standar akuntansi keuangan memberikan pengertian tentang
alporan keuangan yaitu, Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan
bahwa “Laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan
perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan
arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang
merupakan bagian intgral dari laporan keuangan”.
Dengan demikian pengertian analisis laporan keuangan (financial
statement analisys) adalah aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk
laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk
menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis
bisnis.23 Sedangkan analisi keuangan (financial statement) merupakan
penggunaan laporan keuangan untuk mengalisis posisi dan kinerja
keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa
depaan.24
Analisis keuangan melibatkan penggunaan berbagai laporan
keuangan, antara lain:
a. Neraca menunjukkan posisi keuangan-aktiva, utang, dan ekuitas
pemegang saham suatu perusahaan pada tanggal tertentu, seperti
pada akhir triwulan atau akhir tahun.
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b. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil usaha-pendapatan, beban,
laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode
akuntansi tertentu.
c. Laporan Ekuitas Pemegang Saham merekonsili saldo awal dan
akhir semua akun yang ada dalam seksi ekuitas pemegang saham
pada neraca. Beberapa perusahaan menyajikan laporan saldo laba,
sering kali dikombinasikan dengan laporan rugi-laba yang
merekonsilisasi saldo awal dan akhir akun saldo laba. Perusahaanperusahaan yang memilih format penyajian yang terakhir biasanya
akan menyajikan laporan ekuitas pemegang saham sebagai
pegungkapan dalam catatan kaki.
d. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang arus kas masuk
dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan, dan investasi selama
suatu periode akuntansi.25
2. Karakteristik Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa
harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat
dipahami, relevan, keandalan, dapat diperbandingkan. Dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh
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pemakai. Maksudnya, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi,
serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan
yang wajar.
b. Relevan Informasi
Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas
relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi
mereka di masa lalu.
c. Keandalan
Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas
andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan
dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau
jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika
hakekat atau penyajiannya
penggunaan
menyesatkan.

informasi

tidak dapat

tersebut

secara

diandalkan, maka
potensial

dapat

1) Penyajian Jujur
Informasi harus digambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Subtansi mengguli bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya, maka peristiwa
ersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan
realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
3) Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak
tertentu. Tidak boleh ada usaha menyajikan informasi yang
menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan
merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang
berlwanan.
4) Pertimbangan sehat
Penyusunan laporan keuangan ada kalanya mengahadapi
ketidakpatian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketagihan
piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta
peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin
timbul.

Ketidakpastian

mengugkapkan

hakekat

semcam
serta

itu

diakui

tingkatnya

dan

dengan
dengan

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan.
5) Kelengkapan
Informasi dalam laporan keuangan harus dalam batasan
materialitas

dan

mengungkapkan

beban.
informasi

Kesengajaan
menjadi

tidak

untuk
benar

tidak
atau

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak
sempurna ditinjau dari segi relevansinya.
d. Dapat dibandingkan
Pemakai

harus

dapat

membandingkan

laporan

keuangan

perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan
posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat
membandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk
mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu,
pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan
peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk
perusahaan bersangktan, antar periode perusahaan yang sama dan
untuk perusahaan yang berbeda.26
3. Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah
Berdasarkan PSAK No. 59 tahun 2007, laporan keuangan Bank
Syariah yang lengkap terdiri dari atas komponen-komponen sebagai
berikut:
26
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a. Neraca
Merupakan laporan yang meliputi unsur-unsur aset, kewajiban,
investasi tidak terikat dan ekuitas bank syariah.
b. Laporan Laba Rugi
Merupakan laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan
usaha bank syariah suatu periode tertentu yang meliputi
pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama bank dan
operasi lainnya.
c. Laporan Arus Kas
Menurut PAPSI 2013, merupakan laporan yang menujukkan
penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank syariah
selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan.
d. Laporan Perubahan Ekuitas
Merupakan laporan yang menyajikan peningkatan dan penurunan
aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan
prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan
dalam laporan keuangan.
e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Merupakan laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan
dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan
investasi berdasarkan jenisnya.
f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah

Merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan
dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo ZIS pada
tanggal tertentu.
g. Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan pejelasan mengenai gambaran umum bank syariah,
ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan
dan informasi penting lainnya dan disajikan secara sistematis.27
4. Tujuan Analisa Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuagan adalah untuk memberikan informasi
kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan
dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.28 Menurut paragraf
PSAK No. 5 tahun 2007, tujuan laporan keuangan secara umum adalah
memberikan informasi tentang posisi keungan, kinerja, dan arus kas
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan
ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship)
manajemen atas pengguna sumber-sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.
Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah
untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank guna
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pengambilan keputusan. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah pada
dasarnya sama dengan Bank Konvensial dengan mengacu kepada
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan-ketentuan lainnya dari
Bank Indonesia. Tujuan laporan keuangan meliputi:
a. Screening
Analisa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan
kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke
lapangan.
b. Understanding
Memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.
c. Forecasting
Analisa dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan
di masa yang akan datang.
d. Diagnosis
Analisa dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalahmasalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi, keuangan
atau masalah-masalah lain dalam perusahaan.
e. Evolution
Analisa dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam
mengelola perusahaan.29
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Dari penjelasan dai atas tentang tujuan dari laporan
keuangan terlihat, bahwa laporan keuangan akan memberikan
informasi keuangan sebagai salah satu sumber untuk mendukung
penguatan dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya
dari aspek keuangan. Juga laporan keuangan akan memberikan
informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang
berkepentingan

dalam

menilai

kinerja

keuangan

terhadap

perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.
5. Manfaat Analisis Laporan Keuangan
Kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan
sebagai berikut:
a. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam dari
pada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
b. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata
(explicit) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik,
laporan keuangan (implicit).
c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan
keuangan.
d. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam
hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik diakaitkan
dengan komponen intern maupun kaitannya dengan imformasi
yang diperoleh dari luar perusahaan.

e. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan
model-model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk
prediksi, dan peningkatan.
f. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil
keputusan. Dengan perkataan lain yang dimaksudkan dari suau
laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan
juga antara lain:
1) Dapat menilai prestasi perusahaan.
2) Dapat memproyeksi laporan perusahaan.
3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang
dari aspek waktu tertentu: Posisi Keuangan (Aset, Neraca, dan
Ekuitas), Hasil Usaha Perusahaan (Hasil atau Beban),
Likuiditas,

Solvabilitas,

Aktivitas,

Rentabilitas,

menilai

perkembangan dari waktu kewaktu, menilai komposisi struktur
keuangan, dan arus dana.
g. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria
tententu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.30
6. Pihak-pihak Pengguna Laporan Keuangan
Menurut Jusuph secara garis besar pihak-pihak pengguna laopran
keuangan adalah sebagai berikut:
a. Manajer
b. Investor
30
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c. Kreditor
d. Instansi Pemerintah
e. Organisasi nirlaba
f. Distributor/Supplier31
D. Kinerja Keuangan
1. Pengertian Kinerja Keuangan
Kata kinerja (performance) merupakan kata yang sering mendapat
perhatian khusus oleh setiap individu, kelompok maupun organisasi
perusahaan. Kata ini sering dikaitkan dengan kata lain seperti kinerja
individu, kinerja kelompok, serta kinerja organisasi.32 Kinerja
keuangan adalah alat mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan
melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam
kinerja keuangan tergantung pada posisi keuangan. Hal ini berarti kata
kinerja menunjukkan suatu hasil perilaku kualitatif dan kuantitatif
yang terpilih. Kata kinerja menurut para ahli, yaitu:
a. Stolovitch and Keeps, mendefinisikan kinerja sebagai seperangkat
hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencaian serta
pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta.
b. Menurut Griffin, kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari
kerja yang ada pada diri pekerja.
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c. Donnelly, Gibson, dan Ivan Cevich, kinerja pada tigkat
keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik
dan jika kinerja yang diinginkan dapat dicapai dengan baik.
d. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja karyawan (prestasi
kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka”.33
Dari definisi di atas, jika kinerja dikaitkan dengan performance
sebagai kata benda (noun) dimana salah satu entrinya adalah hasil
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam
suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara
legal, tidak melaggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan
etika.
Disimpulkan bahwa keuangan bank adalah usaha formal yang
telah dilakukan oleh bank tersebut yang dapat mengukur keberhasilan
perusahaan dalam mengahsilkan laba, sehinngga dapat melihat
prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan
dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu bank dapat
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dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang
telah ditetapkan.
2. Tujuan Analisis Kinerja Keuangan
Tujuan dilakukannya analisa terhadap kinerja keuangan adalah
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan
untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera
dipenuhi

atau

kemampuan

perusahaan

untuk

memenuhi

keuangannya pada saat ditagih.
b. Untuk

mengetahui

tingkat

solvabilitas,

yaitu

kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila
perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka
pendek maupun jangka panjang.
c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengahasilkan laba
selama periode tertentu.
d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan
perusahaan melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar
beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali
pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan

membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham
tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 34
3. Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan
Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda begitu pula
dengan kinerja bank, karena itu bergantung kepada ruang lingkup
bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada
sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang
bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada
perusahaan dengan sektoe keuangan seperti perbankan yang jelas
memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis
lainnya, karena seperti kita ketahui perbankan adalah mediasi yang
menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (deficit
financial), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya.
Maka di sini ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan
suatu perusahaan secara umum, yaitu:
a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan
yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah
yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan
demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung
jawabkan.
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b. Melakukan perhitungan.
Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan
kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil
dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan
sesuai dengan analisis yang diinginkan.
c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah
diperoleh.
Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudin
dilakukan perbandingan dengan hasil perhitungan dari berbagai
perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan
untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu sebagai berikut:
1) Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu
atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat
secara grafik.
2) Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan
terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara
satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup
yang sejenis dilakukan secara bersamaan.
d. Melakukan

penafsiran

(interpretation)

terhadap

berbagai

permasalahan yang ditemukan.
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah
setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan

penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendalakendala yang dialami oleh perbankan tersebut.
e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap
berbagai permasalahan yang ditemukan.
Pada tahap terakhir ini ssetelah ditemukan berbagai permasalahan
yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input
atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama
ini dapat terselesaikan.35
4. Teknik Pengukuran Kinerja Keuangan
Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan
perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan
perusahaan lain. Analisi kinerja keuangan merupakan proses
pengkajian secara kritis terhadap review data, menhitung, mengukur,
menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan
pada suatu periode tertentu. Kinreja keuangan dapat dinilai dengan
beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat
dibedakan menjadi delapan macam yaitu:
a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan
Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan
keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukan perubahan
baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam presentase (relatif).

35

Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan ( Bandung: Alfabeta, 2014). h. 240.

b. Analisis Tren (tendensi posisi)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan
keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
c. Analisis Presentase per Komponen (common size)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi
pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva
maupun utang.
d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan
penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang
dibandingkan.
e. Analaisis Sumber dan Penggunaan Kas
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai
sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
f. Analisis Rasio Keuangan
Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan
di antara pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi baik secara
individu maupun secara simultan.
g. Analisis Perubahan Laba Kotor
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebabsebab terjadinya perubahan laba.

h. Analisis Break Even
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan
yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.36
E. DuPont System
1. Konsep DuPont System
Sekitar tahun 1919, Du Pont Corporation mempelopori salah satu
metode analisa kinerja perusahaan yang sampai dengan saat ini dikenal
dengan nama Du Pont Analysis, menurut J.Ferd Weston dan Fligene
F. Bringham “Analisa Du Pont System adalah analisa yang mencakup
seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan atas penjualan untuk
menunjukkan bagaimana rasio ini mempengaruhi profitabilitas”.
Analisis Du Pont System menyangkut rasio aktivitas dan rasio
profitabilitas, sehingga penulis akan membahas mengenai rasio
aktivitas dan rasio profitabilitas sebagai dasar dalam pembahasan
selanjutnya. Dari analisis Du Pont System ini juga dapat diketahui
efisiensi atas penggunaan aktiva perusahaan.
Menurut Sudana, analisis Du Pont memperlihatkan bagaimana
hutang, perputaran total aktiva, dan profit margin dikombinasikan
untuk menentukan Return On Investment. Selain itu Du Pont System
digunakan untuk membedah laporan keuangan suatu perusahaan untuk
menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, ada
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beberapa kegunaan dari menganalisis laporan keuangan dan kinerja
keuangan perusahaan dengan metode Du Pont System yaitu:
a. Sebagai salah satu kegunaannya yang bersifat prinsipal yaitu
sifatnya yang menyeluruh.
b. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing
produk yang dihasilkan perusahaan sehingga dapat diketahui
produk yang potensial.
c. Untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan suatu unit atau
bagian.
d. Dapat digunakan untuk keperluan kontrol dan perencanaan,
misalnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.37
Metode Du Pont System ini memberikan informasi mengenai
berbagai faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan
sebuah perusahaan, caranya sebenarnya hampir sama dengan analisis
laporan keuangan biasa, namun pendekatannya lebih integrative
dengan menggunakan komposisi laporan keuangan sebagai elemen
analisisnya, dan mengurangi pos-pos laporan keuangan sampai
mendetail, yaitu dengan menganalisis rasio keuangan agar perusahaan
dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya
dalam mengelola sumber daya yang perusahaan miliki sehingga
perencanaan keuangannya akan lebih baik dimasa yang akan datang.
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2. Manfaat Du Pont System
Manfaat Du Pont System dalam pengukuran kinerja keuangan,
yaitu sebagai berikut:
a. Menyeluruh

atau

komprehensif

dapat

mengukur

efisiensi

penggunaan modal, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan.
b. Efisiensi dengan sistem ini dapat membandingkan efisiensi
perusahaan dengan standar industri, sehingga dapat diketahui
ranking

perusahaan,

selanjutnya

dapat

diketahui

kinerja

perusahaan.
c. Dapat mengukur efisiensi tindakan. Analisis ini juga dapat
digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh divisi atau bagian dalam suatu perusahaan, yaitu
dengan mengalikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang
bersangkutan.
d. Dapat mengukur profitabilitas. Analisis dapat digunakan untuk
mengukur

profitabilitas

dari

masing-masing

produk

yang

dihasilkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan product cost
system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan ke berbagai
produk yang dihasilkan oleh prusahaan yang bersangkutan,
sehingga akan dapat dihitung profitabilitas masing-masing produk.

e. Dapat membuat perencanaan. Analisis ini dapat juga untuk
perencanaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan jika
perusahaan akan ekspansi.38
3. Keunggulan dan Kelemahan Du Pont System
Keunggulan analsis Du Pont System, antara lain:
a. Sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya
menyeluruh dan manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi
pendayagunaan aktiva.
b. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas masing-masing
produk mana yang potensial.
c. Dalam menganalisis laporan keuangan menggunakan pendekatan
yang lebih integratif dan menggunakan laporan keuangan sebagai
elemen analisisnya.
Adapun kelemahannya Du Pont System, antara lain:
a. Sistem Akuntansi Adanya kesulitan dalam membandingkan rate of
return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yeng sejenis,
karena praktek akuntansi yang dilakukan berbeda.
b. Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) dengan demikian sulit
untuk menganalisisnya.
c. Sulit mengadakan perbandingan. Tidak dapat digunakan untuk
mengadakan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih
dengan mendapatkan kesimpulan yang sempurna.39
38

Ibid. h. 91.

4. Rasio Keuangan
Menurut

Kasmir,

rasio

keuangan

merupakan

kegiatan

membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara
membagi satu angka dengan lainnya. Hasil rasio keuangan ini
digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode
apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga
dapat

dinilai

kemampuan

manajemen

dalam

memberdayakan

sumberdaya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini
juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan ke
depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan
sesuai dengan target perusahaan.
Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan
kelemahan kondisi keuangan perusahaan serta untuk memprediksi
keuntungan saham di pasar modal. Ada beberapa jenis rasio keuangan
diantaranya adalah:
a. Rasio Aktivitas
b. Rasio Profitabilitas
c. Rasio Solvabilitas40
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Dari beberapa rasio keuangan tersebut peneliti menggunakan rasio
aktivitas, dan rasio profitabilitas, berikut ini adalah penjelasannya:
a. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang
dimilikinya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas seharihari. Dari hasil pengukuran rasio aktivitas akan terlihat apakah
perusahaan lebih efisiensi dan efektif dalam mengelola aset yang
dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Jadi dapat dikatakan
bahwa rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk
mengetahui apakah perusahaan sudah efisiensi atau belum dalam
mengelola aset yang mereka miliki. Rasio aktivitas yang peneliti
gunakan yaitu: Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turnover)
merupakan perbandingan antara jumlah penjualan perusahaan
dengan seluruh harta/aktiva perusahaan.
Dengan rumus = Pendapatan
Total Aktiva
b. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabillitas adalah rasio yang menunjukan
efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba. Yang termasuk
dalam rasio profitabilitas anatara lain:

1) Net Profit Margin (Laba Bersih)
Merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa
penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran
termasuk bunga dan pajak. Marjin laba bersih tersebut
menunjukkan porsi laba bersih dari penjualan yang mampu
dicapai perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu.
Rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat efektivitas
perusahaan

dalam

menghasilkan

laba

dengan

membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.
Dengan rumus sebagai berikut: Net Profit Margin =
Laba Bersih Setelah Pajak (EAIT) x100%
Penjualan
2) Return On Investment/ROI (Pengembalian Investasi)
Penentuan ROI berfungsi untuk mengatur efektivitas
penggunaan

asset

mengidentifikasi
dimanfaatkan

terhadap
seberapa

atau

laba
besar

digunakan

bersih.
total

untuk

Hal

harta

ini
yang

mendapatkan

keuntungan. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian
yang diterima atas investasi yang dikeluarkan. Jika investor
memiliki investasi lain, maka tingkat pengembalian
investasi

tersebut

harus

lebih

besar

dari

tingkat

pengembalian investasi lain.
Dengan rumus sebagai berikut: Return On Investment =
Laba Bersih Setelah Pajak (EAIT) x100%
Total Aktiva

F. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait untuk
dijadikan sebagai rujukan. Berikut ini, peneliti paparkan hasil penelusuran
mengenai studi terdahulu berkaitan yang akan dilakukan.
1. Intan Hadasard Dwanintyas, dengan peneltian berjudul Analisa Kinerja
Keuangan PT. Pegadaian (PERSERO) 2008-2012. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi perkembagangan keuangan PT.
Pegadaian pada tahun 2008-2012 dengan menggunakan analisis trend,
rasio keuangan, analisis DuPont, dan analisis perkomponen dalam
laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah
perubahan status bentuk badan hukum menjadi PT. Peagadain
(Persero) perkembangan perusahaan semakin baik, perusahaan mampu
berputar dengan cepat dalam melakukan kegiatan dalam penagihan
piutang sebanyak 19 kali dan kategori penilaian menunjukkan predikat
sehat selama 2008 sampai dengan tahun 2012, serta presentase per
komponen terhadap aset lancar menunjukkan persentase yang
meningkat tiap tahunnya.41
2. Daulat Freddy dan Hildawati, dengan penelitian ini berjudul Analisis
Kinerja Keuangan Perusahaan dengan menggunakan Metode DuPont
System (Studi pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di
BEI Periode tahun 2008-2010). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi
41
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Intan Hadsari Dwanintyas, Analisa Kinerja Keuangan PT. Pegadaian (PERSERO)
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menggunakan metode DuPont System pada perusahaan Food and
Beverage yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2010. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan Food and
Beverage periode 2008-2010 pada dasarnya baik dilihat dari tingkat
investasi dari margin laba bersih dan perputaran aktiva yang
mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. 42
3. Theresia Lesmana, dengan penelitian berjudul Penilaian Kinerja
Keuangan lima Perusahaan Perbankan Terbesar Periode 2010-2012
menggunakan DuPont System. Penelitian ini bertjuan untuk mengukur
kinerja keuangan lima perusahaan perbankan yang sudah go public dan
memiliki kapitalisasi pasar terbesar dengan menggunakan pendekatan
DuPont pada periode 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan Bank
Rakyat Indonesia paling efesien dalam mengelola modal yang dimiliki
untuk mendapatkan profit. Secara keseluruhan, kinerja keuangan
dengan menggunakan aspek rasio DuPont System yang menunjukkan
kinerja keuangan yang terbaik adalah Bank Rakyat Indonesia yang
memiliki ROA dan ROE tertinggi selama 3 tahun berturut-turut.
Sementara untuk peringkat keedua yaitu Bank Central Asia (BCA). 43
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4. Dr Ahmed Arif Almazari, dengan penelitian yang berjudul Financial
Performance Analysis of the Jordanian Arab Bank by Using the
DuPont System of Financial Analysis (2000-2009). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan Arab Bank di Jordan
pada masa krisis yang melanda dunia internasional menggunakan
analisa DuPont system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis
yang melanda dunia internasional pada tahun penelitian ini dibuat
berdampak buruk terhadap bank-bank yang ada di dunia, tetapi krisis
ini tidak terlalu memengauhi Arab Bank. Hasil penelitian ini
menunjukkan setelah dianalisa tiga komponen penting dalam DuPont
system, yaitu net profit margin dan total asset turnover, dan the equity
multiplier, Net profit margin dan total asset turnover Arab Bank
menunjukkan angka yang stabil dari tahun 2001-2009 dengan rata-rata
19,75% untuk net profit margi dan rata-rata asset turnover sebesar
5,71%. Sedangkan rata-rata equity multiplier Arab Bank adalah
11,04%. Dari data-data tersebut dapat dikatakan bahwa Arab Bank
tidak tergantung kepada untung untuk membiayai asetnya. Hal inilah
yang menyebabkan Arab Bank memiliki kedaan yang lebih stabil
dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan bank lainnya. 44
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G. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keungan bank
syariah, periode 2012-2016 dengan teknik Du Pont System. Untuk
mempermudah analisis dalam penelitian ini maka dibuat kerangka
pemikiran sebagai berikut:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK
SYARIAH PERIODE 2012-2016 DENGAN
TEKNIK DU PONT SYSTEM

Bank Syariah

Laporan Keuangan Tahunan

Neraca

Laba Rugi

Analisa laporan keuangan

Likuiditas

Solvablitas

Aktivitas

Profitabilitas

Analisis Du Pont System

Net Profit Margin

Total Asset Turnover

Return On Investment

(NPM)

(TATO)

(ROI)

(ROE)
Penilaian Kinerja Keuangan Bank
Syariah

Kesimpulan Dan Saran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu,
yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah
suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.45
Dengan demikian, peneltian merupakan kegiatan yang sistematis untuk
memberikan/menyediakan jawaban atas pertanyaan atau memecahkan
masalah yang serius yang dihadapi.
Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari
peraturan-peraturan

yang

terdapat

dalam

penelitian.

Pendekatan-

pendekatan yang dilakukan yaitu terhadap kajian empiris untuk
mengumpulkan data dalam bentuk numerik daripada naratif.
B. Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan
diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apapun
yang menjadi objek dari survei kita.46 Dalam penelitian ini populasi yang
diambil adalah lembaga perbankan syariah. Peneliti menggunakan metode
purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria dibawah ini:
1.

Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam periode
2012-2016.

45

A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,
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2.

Menyajikan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan periode
2012-2016.

3.

Termasuk dalam bank dengan jumlah aset terbesar di industri
perbankan syariah nasional tahun 2016.
Dengan kriteria pengambilan sampel di atas maka terpilih tiga bank

syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank
Rakyat Indonesia.
C. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Peneltian
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan apa saja
yang terlibat dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukan, dan bagaimana
cara melakukannya.47 Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk
menguji hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang
keadaan suatu variabel, gejala dan keadaannya. Penelitian deskriptif bisa
diartikan lebih luas karena penelitian ini tidak hanya meneliti masalah
sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan
masalah itu. Berdasarkan tipe penelitian, penelitian ini termasuk dalam
penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk
menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.
Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian)
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Cetakan ke-17
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7.

sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan
prosedur statistik.
D. Sumber Data Penelitian
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh
studi-studi sebelumnya atau yang terbitkan oleh berbagai instansi.
Biasanya sumber data tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsiparsip resmi dari penelitian sebelumnya. Sumber data penelitian ini berasal
dari laporan keuangan tahunan bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat
Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah pada periode 2012-2016
yang telah dipublikasi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Library Research merupakan teknik pengumpulan data yang
dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur
yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan
penelitian ini serta laporan keuangan yang sudah dipublikasi oleh BI, OJK,
dan bank Syariah terkait. Hal ini dilakukan untuk mendapat landasan teori
dan konsep yang tersusun. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan
mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data
Untuk data kuantitatif, maka teknik pengolahan data pada
penelitian ini dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas
bantu dan teknik lainnya, dan dapat juga menggunakan perangkat program
komputer, yakni melalui program microsoft excel.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis metode Du
Pont System berdasarkan laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari
neraca dan laporan laba rugi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Analisis metode Du Pont sendiri sebenarnya untuk dapat
memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang menyebabkan naik
turunnya kinerja keuangan sebuah perusahaan yaitu dengan menganalisis
rasio keuangan agar perusahaan dapat mengetahui berbagai faktor yang
mempengaruhi efektivitasnya dalam mengelola sumber daya yang
perusahaan miliki sehingga perencanaan keuangannya akan lebih baik
dimasa yang akan datang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan
metode kuantitatif, yaitu dengan melakukan perhitungan yang relevan
terhadap masalah yang diteliti.
H. Definisi Operasional
Definisi operasional diperlukan agar konsep yang dipergunakan
dapat diukur secara empiris serta menghindari terjadinya kesalahpahaman
dan penafsiran makna yang

berbeda. Dalam penelitian

ini penulis

menggunakan empat variabel, tiga variabel (X), yaitu Net Profit Margin
(NPM), Total Asset Turnover (TATO), Return on Investment (ROI), dan
satu variabel (Y) yaitu kinerja keuangan bank syariah dengan

rasio

aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas yang dianalisis dengan
menggunakan metode Du Pont System
Analisis metode Du Pont sendiri sebenarnya bertujuan untuk dapat
memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang menyebabkan naik
turunnya kinerja keuangan sebuah perusahaan yaitu dengan menganalisis
rasio keuangan agar perusahaan dapat mengetahui berbagai faktor apa saja
yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mengelola sumber daya
yang perusahaan miliki sehingga perencanaan keuangannya akan lebih
baik dimasa yang akan datang.
Pengukuran variabel ini mencakup pengertian serta penentuan
variabel yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dianalisa yang
sesuai dengan tujuan penelitian, berikut penjelasannya:
1. Analisis Du Pont System
Du Pont System merupakan sistem yang digunakan untuk membedah
laporan keuangan perusahaan dan untuk menilai kondisi keuangan
suatu perusahaan.
2. Net Profit Margin (Laba Bersih)
Merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah
dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak.
Marjin laba bersih tersebut menunjukkan porsi laba bersih dari

penjualan yang mampu dicapai perusahaan dalam suatu periode waktu
tertentu. Rasio ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat efektivitas
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba
bersih setelah pajak dengan penjualan. Dengan rumus sebagai berikut:
Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak (EAIT) x 100%
Penjualan
3. Total Asset TurnOver (TATO)
Total Assets Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar efektivitas pemanfaatan aktiva dalam
menghasilkan penjualan suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa
semakin besar perputaran aktiva maka semakin efektif perusahaan
dalam mengelola aktivanya.
Dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan
Total Aktiva
4. Return On Investment/ROI (Pengembalian Investasi)
Penentuan ROI berfungsi untuk mengatur efektivitas penggunaan asset
terhadap laba bersih. Hal ini mengidentifikasi seberapa besar total
harta yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mendapatkan
keuntungan. Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang
diterima atas investasi yang dikeluarkan. Jika investor memiliki
investasi lain, maka tingkat pengembalian investasi tersebut harus
lebih besar dari tingkat pengembalian investasi lain. Dengan rumus
sebagai berikut:
Return On Investment = Net Profit Margin x Total Asset Turnover

5. Kinerja Keuangan
Merupakan suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk
mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang
telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Pengertian lain dari
kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat
mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam
menghasilkan laba.
I. Langkah Analisis Du Pont System
Dalam mengelola data dilakukan perhitungan yang relevan
terhadap masalah yang diteliti. Adapun mentode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan dengan menggunakan Du Pont System,
dengan langkah-langkah berikut ini:
1. Menentukan Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin), yaitu keuntungan
penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan.
Margin ini menunjukan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan
pendapatan.
a. Pendapatan
Pendapatan

= Pendapatan Dana Oleh Bank sebagai
Mudharib

+

Pendapatan

Operasional

Lainnya + Pendapatan Non-Usaha
b. Total Biaya

Total Biaya

= Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana
Syirkah Temporer + Beban + Zakat + Pajak
Penghasilan

c. Laba Setelah Pajak
Laba Setelah Pajak

= Pendapatan – Total Biaya

d. Rasio Laba Bersih
Rasio Laba Bersih

= Laba Setelah Pajak X 100%
Pendapatan
2. Menentukan Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turnover), yaitu
mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Total
Asset Turnover dihitung dari pembagian antara pendapatan dengan
total asetnya.
a. Aktiva Lancar
Aktiva Lancar

= Kas + Setara Kas + Surat Berharga +
Piutang + pinjaman + Pembiayaan +
Investasi + Tagihan + Aset Lain

b. Total Aktiva
Total Aktiva

= Aktiva Lancar + Aktiva Tetap

c. Perputaran Total Aktiva
Perputaran
Total Aktiva

= Pendapatan
total aktiva

3. Menentukan Return On Invesment (ROI), yaitu rasio yang menunjukan
hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan
atas suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukan
hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan

sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan presentase.
Perusahaan DuPont menggunakan pendekatan tertentu dari analisis
rasio untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan.
a. ROI = Net Profit Margin x Total Asset Turnover
J. Cara Menilai Kinerja Keuangan dengan DuPont System
Dasar pengambilan keputusan dengan dengan kriteria perusahaan
yang baik yaitu:
1. ROI (DuPont System) berada di atas rata-rata ROI bank tersebut
menunjukan bahwa perputaran aktiva dan net profit margin tinggi. Hal
ini menunjukan bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba semakin
baik.
2. Kriteria perusahaan yang kurang baik, ROI (DuPont System) berada di
bawah rata-rata ROI Bank tersebut menunjukan bahwa perputaran
aktiva dan net profit margin rendah. Hal ini menunjukan bahwa kinerja
bank menghasilkan laba kurang baik.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Bank Syariah Mandiri (BSM)
BSM hadir dengan Cita-Cita membangun Negeri. Nilai-nilai
perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah
tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak
awal pendiriannya.
Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan
hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 19971998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli
1997, yang diusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipanggung
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.
Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang
Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger
dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan
(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank
Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank
Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan
tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank mandiri
melakukan

konsolidasi

Perbankan

Syariah.

serta

membentuk

Pembentukan

tim

Tim
ini

Pengembangan

bertujuan

untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan
Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun
1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat utuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional
menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan
Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga
usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutijipto, SH,
No. 23 tanggal 8 September 1999.
Perubahan kegiatan BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan
oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat
Keputusan

Deputi

Gubernur

Senior

Bank

Indonesia

No.

1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank
Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,
PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.
PT Bank Syariah Mandiri 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 dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM
hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang
lebih baik.

2. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

PT Bank Muamalat Tbk didirikan pada 12 Rabbius Tsani 1412 H
atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya
pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari
eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan berapa
pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima
dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pengembalian saham
Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta
pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan
pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari
masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106
miliar.
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan,
Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa.
Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank
syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa
maupun produk yang terus dikembangkan.
Pada akhir tahun 1990an, Indonesia dilanda krisis moneter
memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara.
Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen
korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998,
rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan

mencapai rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah,
yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.
Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat
mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi positif oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.
Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu
pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu
antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh
tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun
waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari
rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat,
ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha
yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah
secara murni.
Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3
juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di
Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari
4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta
95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya
bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, di Kuala
Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di
Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic
Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih

dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki
produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang
dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya di seluruh merchant
berlogo visa.
Sebagai

Bank

Pertama

Murni

Syariah,

bank

mualamat

berkomitmen untuk mengahadirkan layanan perbankan yang tidak
hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel
bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen itu di apresiasi
oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional
serta masyarakat luas melalui dari 70 award bergengsi yang diterima
oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara
lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance
News (Kuala Lumpur) sebagai Best Islamic Financial Institution in
Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The
Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East
Asia (Hongkong).

3. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

Berawal dari akuisisi Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
terhadap Bank Jasa Artha pada 19 Desember 2007 dan setelah
mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui
suratnya No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17
November 2008, PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi.
Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula
beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi
kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
Dua tahun lebih PT. BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah
bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai
kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih
bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service
Excellent) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan
nasabah dengan prinsip syariah.
Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri
perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang
mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan
tuntutan masyarakat terhadap ssbuah bank modern sekelas PT. Bank
BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan
modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari
warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank
BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008
ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank

BRISyariah (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. Bank
BRISyariah (proses spin-off) yang berlaku efektif pada tanggal 1
Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir
selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan
Bapak Venjte Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.
Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar
berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari
sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan
berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah
menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai
ragam produk dan layanan perbankan.
Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis
sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dengan
memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis
yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan
kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah.

B. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Syariah
1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabel 4.1
Hasil Analisis Bank Syariah Mandiri
NPM, TATO, & ROI BSM
Rata2012
2013
2014
2015
2016 rata
NPM 13,821% 9,808% 1,094% 4,189% 4,439% 6,670%
TATO 10,575% 10,208% 10,123% 10,022% 9,932% 10,172%
1,462% 1,001% 0,111% 0,420% 0,441% 0,687%
ROI
Berdasarkan

hasil

penilaian

kinerja

keuangan

dengan

menggunakan metode DuPont System diketahui bahwa kondisi kinerja
keuangan BSM selama periode 2012-2016 dari hasil perhitungan Net
Profit Margin mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Namun, cenderung
menurun dan di bawah rata-rata Net Profit Margin pada periode 2014,
2015, dan 2016 sebesar 1,094%, 4,189%, dan 4,439% yang disebabkan
tingginya bagi hasil dana syrikah temporer untuk pihak ketiga dan beban,
sedangkan Net Profit Margin sebesar yaitu 13,821% pada tahun 2012 dan
diikuti 9,809% pada tahun 2013 berada diatas rata-rata industri. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan BSM memperoleh laba bersih
pendapatan dikatakan rendah pada periode 2014-2016 dan dikatakan tinggi
pada periode 2012-2013.
Dari hasil perhitungan Total Asset Turnover tidak mengalami
fluktuasi melainkan dalam kedaan baik dan stabil karena masih berada di
atas rata-rata industri yaitu 10,575% pada tahun 2012, 10,208% tahun
2013, 10,123% tahun 2014, dan 10, 022 pada tahun 2015. Akan tetapi
pada pada tahun 2016 Total Asset Turnover mengalami penurunan yaitu
9,932% berada di bawah rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan BSM dalam menghasilkan pendapatan dari total aktiva
dikatakan tinggi pada pada periode 2012-2015 dan dikatakan rendah pada
2016.
Dari hasil perhitungan Return On Invesment pada periode 2012 dan
2013 sebesar 1,462% dan 1,001% masih berada di atas rata-rata Return On
Invesment. Sedangkan, Return On Invesment pada periode 2014-2016
sebesar 0,111%, 0,420% dan 0,441% berada di bawah rata-rata Return On
Invesment yang menandakan kemampuan BSM dalam memperoleh
pengembalian atas aktiva dari pendapatan dan perputaran total aktiva
tinggi pada periode 2012 dan 2013, dan rendah pada periode 2014-2016.
Secara keseluruhan, ROI BSM cenderung menurun selama periode 20122016 dengan rata-rata penurunan sebesar -20,40%, ini disebabkan
penurunan NPM sebesar -19,687% dan penurunan TATO sebesar 0,899%.
Apabila dikaji melalui teori sinyal (signalling theory) maka hasil
perhitungan ROI pada bank Syariah Mandiri mendukung adanya teori
tersebut karena ROI bank Syariah Mandiri menujukkan bahwa perputaran
aktiva dan net profit margin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
bank dalam menghasilkan laba semakin baik. Dengan demikian karena
ROI tinggi maka menjadi sinyal yang baik bagi investor atau nasabah,
karena dengan ROI tinggi maka kinerja bank Syariah Mandiri baik maka
investor atau nasabah tertarik untuk menginvestasikan dananya terhadap
bank tersebut. Profitabilitias yang baik menunjukkan prospek perusahaan

baik, sehingga investor akan merespon sinyal positif (good news) tersebut
dan nilai perusahaan akan meningkat.
2.

Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Tabel 4.2
Hasil Analisis Bank Muamalat Indonesia
NPM, TATO, & ROI BMI

NPM
TATO
ROI

2012
11,446%
7,545%
0,864%

Berdasarkan

2013
9,896%
1,058%
0,105%

hasil

2014
0,376%
9,253%
0,035%

penilaian

2015
0,702%
3,924%
0,028%

2016
1,924%
0,712%
0,014%

kinerja

keuangan

Ratarata
4,869%
4,498%
0,209%

dengan

menggunakan metode DuPont System diketahui bahwa kondisi kinerja
keuangan BMI selama periode 2012-2016 dari hasil perhitungan Net Profit
Margin mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Namun, cenderung menurun
pada dan berada di bawah rata-rata Net Profit Margin yaitu 0,376% pada
tahun 2014, 0,702 pada tahun 2015 dan 1,924% di tahun 2016 yang
disebabkan tingginya bagi hasil dana syirkah temporer untuk pihak ketiga
dan beban. Sedangkan, Net Profit Margin terbesar yaitu 11, 446% pada
tahun 2012 dan 9,896% pada tahun 2013 yang berada di atas rata-rata
industri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BMI memperoleh laba
bersih pendapatan dikatakan rendah pada periode 2014-2016 dan
dikatakan tinggi pada periode 2012-2013.
Dari hasil perhitungan Total Asset Turnover mengalami fluktuasi
tiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan. Total Asset Turnover
mencapai angka di atas rata-rata industri hanya pada tahun 2014.

Sedangkan, pada periode 2012,2013,2015, dan 2016 Total Asset Turnover
berada di bawah rata-rata yaitu 7,545% pada tahun 2012, 1,058% pada
tahun 2013, 3,924% pada tahun 2015 dan 0,712% pada tahun 2016. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan BMI dalam menghasilkan pendapatan
dari total aktiva dikatakan tinggi hanya pada periode 2014 dan dikatakan
rendah pada periode 2012-2013 dan 2015-2016.
Dari hasil perhitungan Return On Invesment pada periode 2012
sebesar 0,864% masih berada di atas rata-rata Return On Invesment
sedangkan, Return On Invesment pada periode 2013 sebesar 0,105%,
0,035% pada tahun 2014, 0,028% pada tahun 2015, dan 0,014% pada
tahun 2016 di bawah rata-rata Return On Invesment yang menandakan
kemampuan BMI dalam memperoleh pengembalian atas aktiva dari
pendapatan dan perputaran total aktiva tinggi pada periode 2012 dan
rendah pada periode 2013-2016. Secara keseluruhan, ROI BMI cenderung
menurun selama periode 2012-2016 dengan rata-rata penurunan -30,417%,
ini disebabkan penurunan NPM sebesar -31,003% meskipun, TATO
mengalami kenaikan sebesar 0,899% namun, ROI masih negatif.
Apabila dikaji dengan teori sinyal (signalling theory) maka hasil
perhitungan ROI Bank Muamalat Indonesia kurang mendukung adanya
teori tersebut karena ROI Bank Muamalat Indonesia menunjukkan
perputaran aktiva dan net profit margin menurun. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba kurang baik. Dengan
demikian karena ROI rendah maka menjadi sinyal yang kurang baik bagi

investor atau nasabah, karena dengan ROI rendah maka kinerja bank
Muamalat Indonesia kurang baik maka investor atau nasabah kurang
tertarik atau berfikir ulang

untuk menginvestasikan dananya terhadap

bank tersebut. Profitabilitias yang kurang baik menunjukkan prospek
perusahaan kurang baik juga, sehingga investor akan merespon sinyal
negatif (bad news) tersebut dan nilai perusahaan akan menurun.
3. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
Tabel 4.3
Hasil Analisis Bank Rakyat Indonesia Syariah
NPM, TATO, & ROI BRIS

NPM
TATO
ROI

2012
6,728%
20,009%
1,346%

2013
6,892%
11,439%
0,788%

2014
0,307%
11,073%
0,034%

2015
4,781%
10,969%
0,524%

Rata2016
rata
6,161% 4,974%
10,498% 12,798%
0,647% 0,668%

Dari hasil penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan
metode DuPont System dieketahui bahwa kondisi kinerja keuangan BRIS
selama periode 2012-2016 dari hasil perhitungan Net Profit Margin
mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Namun, pada periode 2014 dan 2015
mengalami penurunan yaitu berada pada angka 0,307% dan 4,781%
disebabkan tingginya bagi hasil dana syirkah temporer untuk pihak ketiga
dan beban. Sedangkan Net Profit Margin terbesar yaitu 6,728% pada tahun
2012, 6,892% pada tahun 2013 dan diikuti 6,161% pada tahun 2016 yang
berada di atas rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan

BRIS memperoleh laba bersih pendapatan dikatakan rendah pada periode
2014-2015 dan dikatakan tinggi pada periode 2012, 2013, dan 2016.
Dari hasil perhitungan Total Asset Turnover mengalami fluktuasi
tiap tahunnya dan cenderung mangalami kenaikan di atas rata-rata. Total
Asset Turnover terbesar yaitu 20,009% pada tahun 2012, 11,439% pada
tahun 2013, 11,073% 2014, dan 10,969% pada tahun 2015. Sedangkan,
Total Asset Turnover pada periode 2016 10,498% berada di bawah ratarata industri. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BRIS dalam
mengahasilkan pendapatan dari total aktiva dikatakan tinggi pada periode
2012-2015 dan dikatakan rendah pada periode 2016.
Dari hasil perhitungan Return On Invesment pada periode 2012,
2013 dan 2016 sebesar 1,345%, 0,788% dan 0,647% masih berada di atas
rata-rata Retrun On Invesment. Sedangkan, Return On Invesment pada
periode 2014, dan 2015 sebesar 0,034% dan 0,524% berada di bawah ratarata Return On Invesment yang menandakan kemampuan BRIS dalam
memperoleh pengembalian atas aktiva dari pendapatan dan perputaran
total aktiva tinggi pada periode 2012,2013, dan 2016 dan dikatakan randah
pada periode 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BRIS dalam
menghasilkan laba belum cukup baik. Secara keseluruhan ROI BRIS
cenderung meningkat selama periode 2012-2016 kenaikan sebesar
25,938% ini disebabkan kenaikan TATO sebesar 26,536% meskipun,
NPM mengalami penurunan sebesar -0,473%, namun ROI masih di angka
positif.

Apabila dikaji melalui teori sinyal (signalling theory) maka hasil
perhitungan ROI pada bank Rakyat Indonesia Syariah mendukung adanya
teori tersebut karena ROI bank Rakyat Indonesia Syariah menujukkan
bahwa perputaran aktiva dan net profit margin tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja bank dalam menghasilkan laba semakin baik.
Dengan demikian karena ROI tinggi maka menjadi sinyal yang baik bagi
investor atau nasabah, karena dengan ROI tinggi maka kinerja bank
Rakyat Indonesia syariah baik maka investor atau nasabah tertarik untuk
menginvestasikan dananya terhadap bank tersebut. Profitabilitias yang
baik menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan
merespon sinyal positif (good news) tersebut dan nilai perusahaan akan
meningkat.
C. Analisis Perbandingan Perkembangan Kinerja Keuangan Bank
Syariah
Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan Bank Syariah di
Indonesia dengan menggunakan metode DuPont System pada periode
2012-2016, maka akan dibandingkan tiga Bank Syariah di Indonesia, yaitu
Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Rakyat
Indonesia Syariah dengan variabel Net Profit Margin, Total Asset
Turnover, dan Return On invesment.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Perbandigan Baank Syariah

Perbandingan Kinerja Bank Syariah
BSM

BMI

BRIS

NPM

6,670%

4,869%

4,974%

TATO

10,172%

4,498%

12,798%

ROI

0,687%

0,209%

0,668%

NPM atau margin laba mencerminkan seberapa besar laba bersih
yang didapatkan bank dari pendapatan bank tersebut. Apabila NPM suatu
bank tinggi, maka menandakan kemampuan suatu bank tersebut dalam
memperoleh laba bersih dari pendapatan dikatakan baik. Semakin tinggi
NPM, maka kinerja Bank akan semakin produktif, sehingga akan
meningkatkan kepercayaan kreditor untuk menanamkan modalnya pada
bank tersebut. Para kreditor perlu mengetahui kemampuan bank dalam
menghasilkan laba, dengan mengetahui hal tersebut kreditor dapat menilai
apakah bank itu profitable atau tidak. Menurut Munawir, angka NPM
dapat dikatakan baik apabila lebih dari 5%. Jika dibandingkan ketiga bank
syariah tersebut, BSM memiliki NPM terbesar diantara dua bank lainnya
sebesar 6,670%, diikuti BRIS 4,974%, dan BMI sebesar 4,869%. Maka
dapat disimpulkan bahwa bank BSM memiliki NPM tertinggi berarti bank
BSM dalam memperoleh laba bersih dari pendapatan dikatakan baik dan
semakin produktif. Sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank BSM
semakin meningkat, itu menandakan nasabah akan menamkan modalnya
ke bank BSM.
TATO merupakan pengukur perputaran dari semua aset yang
dimiliki perusahaan. Total Asset Turnover dihitung dari pembagian antara

pendapatan dengan total asetnya. Apabila TATO suatu bank tinggi, maka
menandakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan dari
total aktiva dikatakan baik dan merupakan pertanda bahwa manajemen
dapat

memanfaatkan

setiap

rupiah

aktiva

untuk

mengahasilkan

pendapatan. Jika dibandingkan ketiga bank syariah tersebut, BRIS
memiliki TATO terbesar diantara dua bank lainnya sebesar 12,798%,
diikuti BSM sebesar 10,172% dan BMI sebesar 4,498%. Maka dapat
disimpulkan bahwa keadaan TATO pada BRIS tinggi berarti menandakan
bahwa BRIS dalam mengahasilkan pendapatan dari total aktiva dikatan
baik.
Secara keseluruhan, hasil perhitungan Return On Invesment, BSM
memiliki ROI tertinggi sebesar 0,687%, diikuti BRIS 0,668% dan BMI
sebesar 0,209% yang artinya BSM memperoleh pengembalian atas aktiva
dari pendapatan dan perputaran total aktiva paling tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja keuangan BSM dalam menghasilkan laba
lebih baik dari BMI dan BRIS. BMI dan BRIS memperoleh pengembalian
atas aktiva dari pendapatan dan perputaran total aktiva lebih randah dari
BSM yang menandakan perlu dilakukannya peningkatan profit margin dan
total asset turnover agar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan
bisa bersaing dengan BSM.
D. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Rasio Net Profit Margin, Total
Asset Turnover, dan Return On Invesment dan Pengaruhnya Terhadap
Bank Syariah

1. Net Profit Margin (NPM)
NPM atau margin laba memcerminkan seberapa besar laba bersih
yang didapatkan bank dari pendapatan bank tersebut. Apabila NPM
suatu bank tinggi, maka menandakan kemampuan suatu bank tersebut
dalam memperoleh laba bersih dikatakan baik. Semakin tinggi NPM,
maka

kinerja

bank akan

semakin produktif,

sehingga

akan

meningkatkan kepercayaan kreditor untuk menanamkan modalnya
pada bank tersebut.
Faktor-faktor penentu besar kecilnya profit margin pada setiap
transaksi sales ditentukan oleh 2 faktor, yaitu net sales dan laba usaha.
Besar kecilnya laba usaha atau net operating income tergantung
kepada pendapatan dari penjualan (sales) dan besarnya biaya usaha
(operating expenses). Dengan jumlah operating expenses tertentu
profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar sales, atau dengan
jumalah sales tertentu profit margin dapat diperbesar dengan menekan
atau memperkecil operating expenses.
Dengan demikian, apabila net Profit margin bank syariah tinggi
akan meningkatkan tingkat kepercayaan kreditor karena para kreditor
perlu mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dengan
mengetahui hal tersebut kreditor dapat menilai apakah bank itu pritable
atau tidak. Dan pengaruhnya terhadap bank syariah yaitu apabila net
profti margin rendah maka akan berdampak pada menurunnya tingkat

kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut sehingga nasabah enggan
menanamkan modalnya ke bank tersebut.
2. Total Asset Turnover (TATO)
TATO merupakan pengukur perputaran dari semua aset yang
dimilki perusahaan. Apabila TATO suatu bank tinggi, maka
menandakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan pendapatan
dari total aktiva dikatakan baik dan merupakan pertanda bahwa
manajemen

dpat

memanfaatkan

setiap

rupiah

aktiva

untuk

mengahasilkan pendapatan.
Rendah atau tingginya total asset turnover memiliki pengaruh
terhadap bank syariah tersebut, dengan begitu apabila bank tersebut
dalam mengahasilkan pendapatannya baik maka akan sangat
perbengaruh terhadap citra bank itu sendiri. Tidak hanya itu,
kepercayaan nasabahpun akan semakin meningkat sehingga bank
tersebut akan banyak memiliki nasabah yang baru.
3. Return On Invesment
ROI merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk
operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Invesmen (ROI)
adalah sebagai berikut:

a) Turnover dari operating asset (tingkat perputaran aktiva yang
digunakan untuk operasi, yaitu kecepatan berputarnya aset dalam
suatu periode).
b) Profit Margin, yaitu keuntungan yang dinyatakan dalam prosentase
dan jumlah penjualan bersih, profit margin ini mengukur tingkat
keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan penjualan.
Besarnya ROI akan berubah kalau ada perubahan profit margin
atau asset turnover, baik masing-masing atau kedua-duanya. Dengan
demikian maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu
atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar ROI. Usaha
mempertinggi ROI dengan profit margin adalah bersangkutan dengan
usaha untuk memertinggi efisiensi disektor operasional, pendapatan,
dan administrasi. Usaha mempertinggi ROI dengan memperbesar asset
turnover adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva,
baik aktiva lancar maupun aktiva tetap.
ROI selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk
keperluan perencanaan. Misalnya ROI dapat digunakan sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan atau bank akan
mengadakan expansi. Dengan demikian, pengaruh ROI terhadap bank
syariah yaitu semakin tinggi ROI yang dihasilkan maka semakin baik
kinerja keuangan bank dalam menghasilkan laba begitu pula
sebaliknya, sehingga bank dapat berpengaruh terhadap hunbungan
bank dengan nasabah atau kreditor atau degan bank yang lain.

E. Pandangan Ekonomi Islam (Prinsip Ekonomi Islam) terhadap
Kinerja Keuangan Bank Syariah
Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di
dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi
mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana
dominan

dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan

dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan
keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan
sistem ekonomi lain, salah satunya yaitu Keadilan.
Prinsip keadilan, di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber
hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata
Arab/„adl yang secara harfiyah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa
Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,
berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang
disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu,
tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa
saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.
Dalam operasional ekonomi syariah keadilan menduduki peran
yang sangat menentukan untuk mencapai

falah (kemenangan,

keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan
sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak
serta memperlakukan keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa

aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:
perlakukan sesuatu pada posisinya (wadh„ al-syai` fi mahallih).48
Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa
aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:
1. Riba
Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan
banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata
riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh,tambah,
menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak.
Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun
kuantitatif. Menurut etimologi, kata al-riba bermakna zada wa nama
yang berarti bertambah dan tumbuh.
Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan
dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Bayak
ayat dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan,
dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, salah satu
ayat yang menjelaskan dilarangnya riba yaitu:
Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem
keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai
barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas
merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang
48

Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan
Kesejahteraan Berkeadilan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Fakultas Agama Islam,
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 1, Maret 2015.

diharamkan dalam sistem keuangan syariah. Pengharaman riba dapat
dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan
kezaliman atau ketidak adilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan
keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus di
tegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman
yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang
bersifat jangka pendek maupun jangka panjang
2. Maysir
Secara bahasa maisir semakna dengan qimar, artinya judi,yaitu
segala

bentuk perilaku spekulatif atau untunguntungan.

Islam

melarang segala bentuk perjudian.Pelarangan ini karena judi dengan
segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada
kemudaratan yang sangat besar.Perbuatan yang dilakukan biasanya
berbentuk permainan atau perlombaan.
Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen
investasi

yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur

judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan
aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan
sepkulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau
menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau
harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi
alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang
dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan

karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun
banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tatapi
paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.
3. Gharar
Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi
beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara
sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya
ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.
Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung
garar.Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis.
Dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang
keharaman transaksi garar:

         
             
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.
Batil dalam ayat di atas kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah
saw. dengan menegaskan sejumlah jual beli terlarang yang
mengandung

unsur

garar.

Misalnya,

jual beli

model al-

hasah,al-mula-masah, dan al-mu-nabazah, seperti ditegaskan dalam

riwayat berikut: “… Rasulullah saw melarang jual beli hashah
(lempar batu) dan jual beli garar”.
4. Haram
Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub
ordinasi kajian mu‟amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah.
Dimana,

aturan tata pelaksaannya lebih banyak bersifat umum.

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan
segala produknya, yang berkembang di zaman kontemporer, pada
prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama
tidak ada dalil yang melarangnya.
Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam dalam hukum Islam
terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat,
atau bendanya) dan larangang disebabkan faktor eksternal. Larangan
yang bersifat material disebut haram li dzatih dan larangan yang
disebabkan faktor eksternal disebut haram lighairih.Contoh, larangan
kategori

pertama

adalah

keharaman daging babi,

riba,

dan

sebagainya.Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual
barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan
tidak

dilarang

menjualnya,

tetapi

karena

sistem

atau

cara

(operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun
menjadi terlarang.49
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan tiga bank
umum syariah di Indonesia dengan periode 2012-2016. Beradasarkan
analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan melaukan perhitungan
menggunakan teknik DuPont System, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
Hasil perhitungan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia yang
dilakukan terhadap BSM, BMI, dan BRIS periode 2012-2016 dengan
perhitungan menggunakan teknik DuPont System, yaitu:
1. BSM memiliki rata-rata NPM 6,670%, TATO sebesar 10,172%, dan
ROI sebesar 0,687%.
2. BMI memiliki rata-rata NPM sebesar 4,869%, TATO sebesar 4,498%,
dan ROI sebesar 0,209%.
3. BRIS memiliki rata-rata NPM sebesar 4,974%, TATO sebesar
12,798%, dan ROI sebesar 6,668%. Jika bank syariah dalam
penelitian ini diurutkan dari yang memiliki kinerja keuangan paling
baik maka, peringkat pertama diduduki oleh BSM, peringkat kedua
diduduki oleh BRIS, dan yang ketiga diduduki oleh BMI.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan sebagai
berikut:
1. Bagi investor dalam hal memilih lembaga keuangan untuk
menanamkan dananya, penelitian ini dapat membantu dalam hal
pengambilan keputusan bank syariah mana yang harus dipilih dengan
melihat kinerja keuangan masing-masing bank umum syariah,
khususnya BSM, BMI, dan BRIS. Investor dapat melihat veriabel
ROI sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu dapat
melihat kinerja keuangan suatu bank karena veriabel tersebut dapat
memberikan gambaran secara umum mengenai kinerja keuangan
suatu bank.
2. Bagi bank umum syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai pijakan untuk meningkatkan kinerja keuangannya yang
berpengaruh pada peningkatan keuntungan dan total aktivanya. Rasio
NPM dapat ditingkatkan kedepannya agar kinerja keuangan bank
umum syariah baik, sehingga investor akan menanamkan dananya
pada bank tersebut dalam waktu yang lama. Kinerja keuangan tidak
hanya dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, sehingga
perusahaan juga harus waspada terhadap gejala-gejala ekonomi,
politik, dan sosial yang akan berdampak pada kinerja perusahaan.
3. Penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan
pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian

dengan lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya
menggunakan tiga bank umum syariah dengan lima periode saja.
Maka dari itu, bagi penelitian selanjutnya sebaiknya mampu
memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan sampel dan
menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga
mendapatkan hasil penelitian yang lebih fluktuatif.
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