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Abstrak 

  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank BNI 

Syariah bila diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan 

kemampuan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

asset yang dimiliki perusahaan dan modal yang digunakan oleh perusahaan. 

Pengukuran terhadap rasio profitabilitas menjadi begitu penting karena dengan 

rasio ini, perusahaan dapat memprediksikan seberapa besar profit yang akan 

diperoleh perusahaan itu sendiri. Sehingga hasil rasio profitabilitas dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja 

manajemen bila ditinjau dari keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan 

dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Bank BNI Syariah telah salah 

satu Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia sejak spin off pada 

pertengahan tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode análisis data time series approach. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan tahunan Bank 

BNI Syariah periode 2010-2012. Tujuan penelitian ini untuk mengukur kinerja 

keuangan Bank BNI Syariah dengan menggunakan rasio profitabilitas. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ROA dan ROE Bank BNI Syariah periode 

2010-2012 berada di posisi cukup baik, karena mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Nilai GPM periode 2010-2012 berada di posisi yang baik, karena nilai 

GPM tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan Nilai NPM cenderung 

fluktuatif. Ditahun 2011 nilai NPM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Tahun 2012 nilai NPM mengalami peningkatan dari tahun 2011. Hal ini berarti 

Bank BNI Syariah pada tahun 2012 lebih efisien dalam penggunaan biaya 

operasional perusahaannya jika dibandingkan tahun 2011. 

 
  

Kata Kunci :  Bank BNI Syariah, Rasio Profitabilitas, ROA, ROE, GPM, 

NPM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia kehadiran bank yang berdasarkan syariah relatif baru, yaitu 

pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat 

Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia 

dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. 

Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai 

dilakukan pada awal 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil 

kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani pada 1 November 1991. 

Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat 

Indonesia sudah memiliki puluhan  cabang yang tersebar di beberapa kota besar 

seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, dan kota lainnya (Thamrin dan 

Francis, 2012: 214). 

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi 

kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu 

Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan 

kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas 

penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang 

tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking sistem di Indonesia. Dual 
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banking sistem yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan 

(konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran bank 

syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan 

sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati 

pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak tahun 1992 umat Islam 

sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang tidak menggunakan sistem 

bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank 

syariah umum terbesar di Indonesia. 

Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran Bank Syariah di 

Indonesia sangat menggembirakan. Di samping BMI saat ini juga telah lahir Bank 

Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian 

berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang 

sudah ada, seperti, Bank BNI, Bank IFI, dan BPD Jabar. Bank-Bank Syariah lain 

yang direncanakan akan membuka cabang adalah BRI, Bank Niaga, Bank 

Bukopin, BCA, dan Bank Permata (Thamrin dan Francis, 2012:214). Dalam 

suasana perkembangan yang sangat pesat tersebut, maka  perbankan syariah 

mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai 

sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang 

paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati 

masyarakat. Simpati dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak 

terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut. 

Investasi dari masyarakat terhadap perbankan juga merupakan bagian 
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modal kerja bank yang akan digunakan dalam aktivitas perbankan. Tingkat 

efisiensi ini dapat diukur dari kinerja bank yang bersangkutan. Pengukuran kinerja 

bank dapat dilihat dari laporan keuangan bank yang sudah dipublikasikan. 

Berawal dari laporan keuangan tersebut maka dianalisis dengan beberapa metode 

analisis laporan keuangan, salah satunya dengan menggunakan analisis rasio. 

Adapun analisis rasio yang digunakan untuk penelitian ini adalah rasio 

profitabilitas. Hal ini disebabkan pentingnya profit usaha karena bagaimanapun 

juga bank adalah perusahaan yang berorientasi pada laba atau profit. 

Menurut (Dermawan dan Djahotman, 2013:40), rasio profitabilitas 

merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan 

menggunakan asset atau modal perusahaan. Pengukuran terhadap rasio 

profitabilitas ini menjadi begitu penting sebab dengan rasio ini maka dapat 

diprediksikan seberapa besar profit yang akan diperoleh bank. Sehingga hasil 

rasio profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang 

efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh 

dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.  

Penelitian mengenai rasio profitabilitas pada bank konvensional maupun 

bank syariah telah banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Ferry Puspitaningrum (2007) yang meneliti Analisis Perbedaan Rasio Likuiditas 

dan Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kelompok bank syariah dan kelompok bank konvensional terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas bank. Perbedaan tersebut ada pada 

quick ratio dan loan deposit ratio. Untuk rasio profitabilitas masing-masing 
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kelompok bank adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

bank syariah dan bank konvensional. Namun meskipun demikian untuk rasio 

NPM terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank, selain rasio NPM ini 

keempat rasio yang lain menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

Penelitian lain oleh Yusup Setiyono (2013) tentang Penggunaan Analisis 

Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Bank Studi Pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

Yusup Setiyono (2013), bahwa kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

2007-2011 berdasarkan rasio likuiditas adalah cukup baik. Pengukuran rasio 

profitabilitasnya menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kemudian Rasio 

solvabilitasnya  juga menunjukkan kinerja yang baik pula. 

Harapan dalam setiap kegiatan bisnis yang dijalankan, baik secara 

perorangan maupun berkelompok, bertujuan untuk mensejahterakan pemilik atau 

menambah nilai perusahaan dengan laba yang maksimal. Dari sudut pandang 

manajemen yang penting adalah laba yang dicapai cukup tinggi, biaya yang 

dikeluarkan cukup efisien dan perusahaan mempunyai rencana yang baik 

mengenai hari depan, baik bidang keuangan maupun bidang operasional. 

Bank BNI Syariah adalah salah satu pemain industri perbankan syariah di 

Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari Bank BNI 46 yang melakukan 

strategi spin off, dengan mendirikan divisi syariah. Spin off merupakan salah satu 

stragegi yang berarti membuka divisi baru yang berbeda dari bisnis intinya, 

termasuk di dalamnya  sistem manajemen perusahaannya. Keberadaan bank 

syariah sudah diperkuat dengan disahkannya UU tentang Perbankan Syariah 
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melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pada tanggal 16 juli 2008. Sehingga, 

Bank BNI Syariah telah resmi menjadi Bank Umum Syariah terhitung per 19 Juni 

2010 dan telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sejak tanggal tersebut, 

menurut sumber Anneahira.com (2013). Penggunaan Bank BNI Syariah sebagai 

objek penlitian adalah karena peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan dari 

rasio profitabilitas pada Bank BNI Syariah periode 2010-2012 sejak menjadi Bank 

Umum Syariah pada pertengahan tahun 2010. Berarti bahwa Bank BNI Syariah 

sudah berjalan tiga tahun terhitung sejak menjadi Bank Umum Syariah. 

Sebagaimana diketahui, status Bank BNI Syriah sebelumnya adalah anak 

perusahaan Bank BNI 46 dengan status Unit Umum Syariah. Maka perlu untuk 

diketahui lebih lanjut, bagaimanakah kinerja Bank BNI Syariah bila diukur 

dengan rasio profitabilitas berdasarkan penilaian matriks menurut SE BI No. 

6/23/DPNP tahun 2000 dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini sejak resmi 

menjadi Bank Umum Syariah, dengan menganalisis laporan keuangan Bank BNI 

periode 2010-2012. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penting untuk mengetahui lebih 

jauh nilai rasio profitabilitas pada Bank BNI Syariah. Dengan beberapa 

pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas inilah maka penulis 

mengambil judul “Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja 

Keuangan pada Bank BNI Syariah”. 

 

1.2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak terlalu melebar 



6 

 

maka dalam penyusunan penelitian ini penulis membatasi masalah pada beberapa 

hal yaitu : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada bank BNI Syariah.. 

2. Penelitian ini hanya meneliti pada laporan keuangan Bank BNI Syariah 

peroide tahun 2010-2012. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana kinerja keuangan pada Bank BNI Syariah periode 2010-2012 bila 

diukur berdasarkan rasio probabilitas ?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan batasan masalah sebagaimana 

tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Untuk menganalisis kinerja keuangan pada Bank BNI Syariah periode 2010-

2012 bila diukur berdasarkan rasio profitabilitas”. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai 

profitabilitas bank sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pengambilan keputusan dan dapat memperoleh imbalan hasil 

(return) yang memuaskan. 

2. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh tambahan wawasan 

dan pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan 

analisis laporan keuangan, khusunya kinerja keuangan bank baik yang berupa 

rasio maupaun yang berbasis profitabilitas yang didapat sewaktu kuliah. 

3. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, skripsi ini bermanfaat sebagai referensi untuk 

menambah wawasan pembaca dan mengetahui tentang apa saja yang 

seharusnya dilakukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan tentang 

rasio profitabilitas sebagai alat ukur kinerja bank. 

4. Bagi Jurusan Manajemen 

Skripsi ini bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian terhadap topik yang sama dengan yang peneliti tulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peniliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki 

kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang 

berkaitan dengan Analisis Profitabilitas yang digunakan sebagai dasar acuan 

adalah sebagai berikut: 

1. Ferry Puspitaningrum (2007), Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya  yang berjudul, Analisis Perbedaan Rasio Likuiditas dan Rasio 

Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional 

dan Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Muamalat, Bank 

Syariah Mandiri, Bank NISP, dan Bank Panin selama tiga tahun terakhir 

(2004-2006) dapat disimpulkan bahwa kelompok bank syariah yang diwakili 

oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri serta kelompok bank 

konvensional, yang diwakili oleh Bank NISP dan Bank Panin terdapat 

perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas bank. Perbedaan tersebut ada 

pada quick ratio dan loan deposit ratio. Kesimpulan berdasarkan hasil 

perhitungan rasio keuangan dan hasil uji Mann-Whitney untuk rasio 

profitabilitas masing-masing kelompok bank adalah bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Namun 

meskipun demikian untuk rasio NPM terdapat perbedaan yang signifikan 
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antara kedua bank, selain rasio NPM ini keempat rasio yang lain menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

2. Yusup Setiyono, Jurnal Administrasi Bisnis (2013), yang berjudul 

Penggunaan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan 

Bank Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perkembangan tingkat likuiditas PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. dari tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan kinerja 

yang cukup baik. Cash ratio (CR) yang cenderung meningkat dan juga berada 

di atas rata-rata. Dari loan to deposit ratio (LDR) dan loan to assets ratio 

(LAR) dari tahun 2007 hingga 2011 juga cenderung mengalami peningkatan 

meskipun turun pada tahun 2010 namun kembali mengalami peningkatan pada 

tahun 2011. Loan to deposit ratio (LDR) yang lebih rendah dari rata-rata 

menunjukkan kinerja yang baik dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Meskipun loan to assets ratio (LAR) lebih tinggi di atas rata-rata namun 

selisihnya tidak terlalu besar. Dari sisi perkembangan rasio rentabilitas dari 

tahun 2007 hingga 2011 menunjukkan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. yang cukup baik meskipun mengalami fluktuatif (tidak stabil). 

Pada rasio return on assets (ROA) cenderung naik turun dari tahun ke tahun 

namun masih berada di atas rata-rata. Perkembangan return on equity (ROE) 

juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. BOPO pada 2008 

dan 2009 mengalami kenaikan yang menggambarkan menurunnya kinerja 

bank dalam kegiatan operasionalnya, namun kemudian pada tahun 2010 dan 

2011 manajemen bank mampu memperbaiki kinerjanya sehingga mampu 

menekan beban operasional yang dikeluarkan dan berada di bawah BOPO 
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rata-rata. Dilihat dari rasio net profit margin (NPM) dari tahun 2007 hingga 

2011 juga menunjukkan kinerja bank yang baik dimana NPM cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2009 

sempat mengalami penurunan. Yang terakhir adalah tingkat solvabilitas PT. 

Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dari 2007 hingga 2011 juga 

menunjukkan adanya kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

capital adequacy ratio (CAR) dan debt to equity ratio (DER) yang dicapai. 

Perkembangan CAR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 

2008 mengalami penurunan yang cukup drastis. Akan tetapi pada tahun 2009 

manajemen mulai memperbaiki kinerjanya sehingga rasio CAR terus 

mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Meskipun mengalami penurunan 

yang cukup drastis namun CAR pada tahun 2008 masih berada di atas CAR 

minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio DER dari 2007 hingga 

2009 terus meningkat yang menggambarkan tingkat solvabilitas bank yang 

semakin menurun. Akan tetapi pada 2010 dan 2011 kinerja manajemen bank 

mengalami pembenahan sehingga rasio DER menurun cukup signifikan yang 

mengakibatkan meningkatnya tingkat solvabilitas bank. Dilihat dari capital 

adequacy ratio (CAR) yang lebih rendah dari rata-rata dan debt to equity ratio 

(DER) yang lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan kinerja PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. yang kurang baik dibandingkan dengan rata-rata 

bank umum milik pemerintah dalam menjaga tingkat solvabilitasnya. Dilihat 

dari capital adequacy ratio (CAR) yang lebih rendah dari rata-rata dan debt to 

equity ratio (DER) yang lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan kinerja PT. 



11 

 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang kurang baik dibandingkan dengan 

rata-rata bank umum milik pemerintah dalam menjaga tingkat solvabilitasnya. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Bank Umum 

Bank konvesional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum 

pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan 

kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syari’ah”, yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart 

seperti dikutip Simorangkir (1982: 17) bank adalah suatu badan yang bertujuan 

untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri 

atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan memperedarkan 

alat-alat penukar baru berupa uang giral.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan 

usaha berupa lembaga keuangan yang bertujuan memberikan jasa-jasa keuangan, 

berupa menghimpun dana, penyaluran dana masyarakat maupun jasa-jasa 

perbankan lainnya. Penyaluran dana ini dapat berupa kredit, dimana modal kredit 

ini dapat berasal dari modal bank sendiri maupun dari dana-dana yang 

dipercayakan oleh pihak ketiga (masyarakat) kepada bank. 

 

2.2.2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Terdapat dua bentuk pola pengoprasian bank yaitu pola secara 

konvensional (bunga) dan pola yang berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil dalam 
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untung dan rugi). Perbandingan antara kedua pola tersebut, dapat dilihat dari sudut 

perbedaan. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dalam table berikut : 

 

Tabel 2.1. 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli atau sewa 

3. Profit dan falah oriented 

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

5. Penghimpunan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan fatma Dewan 

Pengawas Syariah 

1. Investasi yang halal dan haram 

2. Memakai perangkat bunga 

3. Profit oriented 

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kreditur-debitur 

5. Tidak terdapat dewan sejenis 

Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio (2001) 

2.2.3. Fungsi Bank 

Menurut Susilo dkk (2000 : 6), secara umum fungsi bank adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik 

fungsi bank sebagai : 

1. Agent of Trust 

Kepercayaan merupakan suatu dasar utama kegiatan perbankan baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyetor dana. Dalam hal ini masyarakat akan 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsure kepercayaan. Pihak bank 
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juga akan menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau 

masyarakat, jika dilandasi dengan unsure kepercayaan. 

2. Agent of Development 

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan 

untuk kelancaran-kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil, kegiatan bank 

tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Dimana kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

3. Agent of Service 

Disamping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga 

memberikan penawaran-penawaran atas jasa-jasa perbankan yang lain pada 

masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan bank erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank diantaranya adalah jasa 

pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, 

dan jasa penyelesaian penagihan. 

 

2.2.4. Jenis Bank 

Menurut Simorangkir (1982: 17), dalam dunia perbankan di Indonesia, 

jenis-jenis bank ditinjau dari fungsinya terbagi menjadi : 

1. Bank Sentral, yaitu bank pusat yang mengatur berbagai kegiatan berkaitan 

dengan dunia perbankan dan keuangan suatu Negara. Fungsi bank sentral 
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ini di Indonesia dipegang Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai bank 

sentral, bank sirkulasi, bank to bank, dan lender of the last resort. 

2. Bank umum (Bank Komersil), menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

3. Bank Perkreditan Rakyat, menurut UU Nomor 10 tahun 1998 adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Menurut Lukman (2003 : 26), jenis perbankan dibedakan menjadi  empat, 

yaitu: 

1. Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi : 

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikan, dibagi menjadi : 

a. Bank Milik Negara (BUMN) 
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Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki 

oleh pemerintah. 

b. Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) 

Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemerintah Paerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah. 

c. Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 

d. Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya 

dimiliki oleh Swasta Nasional, akte pendiriannya didirikan oleh swasta 

dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula. 

e. Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di Luar Negeri baik milik 

swasta asing atau pemerintah asing. 

f. Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. 

3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi : 

a. Bank Devisa 

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 
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b. Bank Non Devisa 

Bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi 

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti 

bank devisa. 

4. Dilihat dari segi penentuan harga, dibagi menjadi : 

a. Bank Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada 

nasabahnya menggunakan metode penetapan bunga, sebagai harga untuk 

produk simpanan demikian juga dengan produk pinjamannya. Penentuan 

harga seperti ini disebut spreaa based. Sedangkan untuk jasa bank lainnya 

menerapkan biaya dengan nominal atau presentase tertentu. Sistem 

pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga berdasarkan 

prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarokah), prinsip jual beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang 

modal berdasrkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank 

kepada pihak penyewa (ijarah wa igtina). Sedangkan penentuan harga 

biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan prinsip syariah islam, sebagai 

dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan sunnah Rosul. 
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2.2.5. Teori Perbankan Syariah 

Syariah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang 

ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Sedangkan secara terminology 

menurut Karim (2004: 7), syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang 

telah digariskan oleh Allah SWT atau telah digariskan pokok-pokoknya dan 

dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhinya supaya syariah ini 

diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan manusia. 

Accounting an Auditing Standart for Islamic Financial Institution 

(AASIFI) menyebutkan bank syariah sebagai suatu lembaga yang didirikan dengan 

konsep bagi hasil atas keuntungan atau kerugian sesuai dengan konsep Islam 

dimana “profit diperuntukan bagi mereka yang siap menanggung risiko”. 

Pengertian bank Islam atau bank syariah menurut Muhammad (2005: 13) adalah 

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Menurut UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 

Tahun 1998, maka bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan dengan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah. Di sisi 

lain, pengertian bank syariah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ascarya 

(2005), adalah suatu lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang 

bekerja berdasarkan erika dan sistem nilai-nilai Islam, khususnya yang bebas 

bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian 

(masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip 

keadilan, dan hanya membiayai usaha yang halal. Sedangkan pengertian bank 

syariah menurut Siamat (1999: 33) adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hokum atau syariah Islam yaitu dengan 
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mengacu kepada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Berusaha sesuai dengan prinsip 

syariah Islam, disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami antara 

lain dengan menjahui praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan 

melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah ini 

sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Namun sebenarnya selain 

menghindari bunga, bank syariah juga turut aktif dalam mencapai sasaran dan 

tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. 

Tujuan bank syariah menurut sumitro (1997:21) adalah: 

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam 

khususnya yang berhubungan dengan perbankan 

2. Menciptakan suatu keadilan bidang ekonomi dengan jalan pemerataan 

ekonomi melalui kegiatan investasi 

3. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha 

bagi kelompok miskin 

4. Membantu menanggulangi (mengentaskan) kemiskinan 

5. Menjaga kestabilan ekonomi moneter pemerintah 

6. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam pada bank konvensional 
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Berdasarkan tinjauan tersebut, maka tujuan didirikannya bank syariah 

adalah untuk mengarahakn kegiatan perekonomian umat untuk bermuamalah 

secara Islam, terutama yang berhubugan dengan perbankan agar terhindar dari 

praktek riba dan jenis-jenis usaha yang mengandung unsur tipuan. Dengan adanya 

bank syariah ini diharapkan dapat tercipta keadilan bidang ekonomi melalui 

pemerataan pendapatan dalam berinvestasi dan menghindari persaingan tidak 

sehat antara lembaga keuangan. 

Jenis kegiatan usaha bank syariah menurut Ascaraya (2005) dapat dibagi 

kedalam penghimpunan dana, penyaluran dana (pembiayaan), pelayanan jasa, dan 

kegiatan sosial. Sedangkan menurut Karim (2004: 87), dalam perbankan syariah 

terdapat tiga bagian besar kegiatan operasional, yaitu penyaluran dana (financing), 

penghimpunan dana (funding), dan jasa (service). Bank syariah juga bekerja 

berdasarkan lima prinsip dasar operasional bank syariah yang terdiri atas prinsip 

titipan (simpanan), bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa (Antonio, 2001). Jadi pada 

dasarnya kegiatan operasional bank syariah sama dengan kegiatan operasional 

bank konvensional seperti menghimpun dana (Funding), menyalurkan dana 

(lending), dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya (services). 

 

2.2.6. Prinsip Bank Syari’ah 

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang 
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melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mengenai ketentuan 

khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU No 21 tahun 2008. 

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998 

memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu: 

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkanhukum Islam antara 

Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain 

(ijarah wa iqtina).” 

 

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang 

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari 

transaksi-transaksi yang dilakukannya. 

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992, bank didefinisikan sebagai 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa bank memiliki fungsi ekonomi dan sosial. 

Fungsi ekonomi ditunjukkan dari kegiatan menghimpunan dana dan 

menyalurkannya, sedangkan fungsi sosial adalah peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 
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Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan (kredit) dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang dengan operasionalnya disesuaikan pada prinsip-prinsip syariah 

(Al-quran dan Hadist Nabi SAW). 

Secara umum, melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, 

maisir, gharar dan jual-beli barang haram dilarang dalam prinsip Bank Syariah. 

Berikut ini adalah sebelas macam prinsip Bank Syariah beserta penjelasannya 

menurut Bank Syariah Net adalah sebagai berikut: 

1. Mudharabah 

Mudharabah ialah akad kerja sama antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan 

Pengelola Dana (Mudharib) dengan nisab bagi hasil sesuai kesepakatan di 

muka. Jika usaha mengalami kegagalan maka seluruh kerugian ditanggung 

oleh pemilik usaha, kecuali apabila ditemukan adanya kesalahan atau 

kelalaian oleh pengelola dana, seperti kecurangan, penyelewengan, dan 

penyalahgunaan dana. Ada dua jenis Mudharabah, antara lain: Mudharabah 

Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. 

2. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisab yang disepakati dan 

resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah 

ada empat, yaitu: Musyarakah Muwafadhah, Musyarakah Al-Inan, 

Musyarakah Al-Wujuh, Musyarakah Al-Abdan. 

http://www.banksyariah.net/
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3. Wadiah 

Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu 

maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan 

saja si penitip menghendaki. Wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam 

yaitu, Amanah dan Dhamanah. 

4. Al-Murabahah 

Murabahah adalah bagian dari jenis bai', yaitu jual beli ditambah dengan 

sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan 

penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat 

transaksi sementara pembayarannya dapat dilakukansecara tunai, tangguhan, 

maupun dicicil. 

5. Salam 

Salam adalah transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan 

pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan 

yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan 

barangnya dilakukan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan 

dimuka (secara tunai). 

6. Istishna’ 

Istishna’ adalah transaksi jual beli seperti prinsip salam, yaitu jual beli dan 

penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi penyerahan uangnya dapat 

dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. 
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7. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyah) atas barang sendiri. Dengan kata lain, ijarah merupakan 

perjanjian sewa-menyewa antara bank dan nasabah. Setelah kontrak berakhir, 

penyewa mengembalikan barang tersebut kepada pemilik. Pada akhir masa 

sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. 

8. Qardh 

Qardh adalah perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang. Qardh 

dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi 

pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kontrak qardh. Aplikasi dalam perbankan syariah, qardh dilakukan dalam hal 

pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha 

kecil, pinjaman kepada pengurus bank dan pinjaman talangan haji. 

9. Rahn / Gadai 

Menahan salah satu harta pemilik/peminjaman sebagai jaminan (collateral) 

atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

Barang yang dijadikan jaminan dalam kontrak rahn harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Milik nasabah sendiri. 

b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. 

c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 
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10. Hawalah / Hiwalah 

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain 

yang wajib menanggungnya. Tujuan hawalah adalah untuk membantu 

supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank 

mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Bank perlu melakukan 

penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi 

antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Hal tersebut 

dilakukan untuk risiko kerugian yang akan timbul. 

11. Wakalah 

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Orang 

yang diberikan amanat oleh orang lain maka orang yang diberi amanat akan 

melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang 

memberikan amanat (kuasa) tersebut. Transaksi wakalah timbul karena salah 

satu pihak memberikan suatu obyek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat 

juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas 

nama diri pihak lain. Transaksi wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan, 

seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, transaksi dan lain-lain. 

 

2.2.7. Ciri-Ciri Bank Syariah 

Menurut Syukuri (2012) Bank Syariah dalam mekanisme operasionalnya 

sangat jauh berbeda dengan dengan bank konvensional, karena bank syariah 

mempunyai cirri atau karakter tersendiri, antara lain: 

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan. 
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2. Bersifat Mandiri. 

3. Persaingan Secara Sehat. 

4. Adanya Dewan Pengawas Syariah. 

5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian. 

6. Menghindari penggunaan presentase dalam hal kewajiban 

menggembalikan utang. 

7. Tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap 

(fixed return). 

8. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan. 

9. Adanya unit pendapatan berupa pendapatan tidak halal 

10. Terdapat produk khusus yang tidak ada di dalam bank konvensional. 

 

2.2.8. Model Pelaksanaan Bank Syariah 

Menurut Syukuri (2012) model pelaksanaan bank syariah dibagi menjadi 

empat kategori, yaitu: 

1. Mempunyai satu sistem perbankan yaitu sistem perbankan syariah. 

2. Mempunyai dua sistem (dual system) yaitu sistem perbankan 

konvensional dan sistem perbankan syariah. 

3. Mempunyai sistem conventional plus, yaitu sistem perbankan yang 

pada dasarnya konvensional dengan beberapa institusi bank syariah. 

4. Mempunyai hanya satu sistem konvensional saja. 
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2.2.9. Sumber Permodalan Bank Syariah 

Menurut Syukuri (2012) bila dilihat dari bank syariah, pada dasarnya dana 

bank syariah terdiri dari: 

1. Modal 

Modal ialah dana yang diserahkan pemilik (owner). Pada akhir periode 

tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang diperoleh pada tahun 

tersebut pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, yang 

biasa dikenal dengan deviden. 

2. Penitipan atau Pengiriman 

Salah satu cara yang digunakan bank syariah dalam menggerakkan dana 

adalah ialah penitipan. Adapun akad yang sesuai dengan cara ini ialah Al-

wadi;ah. 

3. Investasi 

Cara lain yang digunakan dalam menggerakkan dana adalah melalui akad 

investasi yang susuai dengan cara Mudharabah. 

 

2.2.10. Pengelolaan Dana Bank Syariah 

Menurut Syukuri (2012) Pengelolaan dana bank syariah ialah usaha yang 

dilakukan lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang 

diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing, 

dengan harapan bank yang tersebut tetap mampu memenuhi criteria-kriteria 

likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya. 

Pengelolaan dana mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Memperoleh keuntungan (profit) yang optimal. 
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b. Menyediakan aktiva cair (aset tetap) dan kas yang memadai. 

c. Menyimpan cadangan. 

d. Mengelola aktivitas lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas 

bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang 

lain. 

e. Memnuhi keperluan pembiayaan masyarakat. 

 

Bank syariah dirancang untuk menjalankan fungsi layanan sebagai 

lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. untuk itu, bank syariah 

harus mengelola dana yang bisa digolongkan sebagai berikut: 

Kekayaan bank syariah dalam bentuk: 

a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan 

untuk nasabah serta penepatan dana di bank atau investasi lain yang 

menghasilkan pendapatan. 

b. Kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris (harta 

tetap). 

Modal bank syariah berasal dari: 

a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, 

infaq atau sadaqah. 

b. Simpanan dai pihak lain (dana pihak ketiga). 

c. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau 

margin atas mark up dari pembiayaan yang diberikan dan biaya 

administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. 
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2.2.11. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

Menurut catatan atas laporan keuangan BNI Syariah (2011), laporan 

keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(“PSAK”), yaitu PSAK No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, 

PSAK No. 102 tentang “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 tentang 

“Akuntansi Mudharabah”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi Musyarakah”, 

PSAK No. 107 tentang “Akuntansi Ijarah”, yang menggantikan PSAK No. 59, 

“Akuntansi Perbankan Syariah” yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan untuk topic tersebut, Pedoman Akuntansi Perbankan 

Syariah Indonesia (PAPSI), prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang 

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan jika diperlukan, menggunakan 

praktik yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan 

pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia. 

Berdasarkan PSAK No. 101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap 

terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Neraca; 

b. Laporan laba rugi; 

c. Laporan arus kas; 

d. Laporan perubahan ekuitas; 

e. Laporan perubahan dana investasi terikat; 

f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; 

g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; 

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan 

i. Catatan atas laporan keuangan. 
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Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas 

merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank. 

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan 

lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun 

tersebut, dan disusun dengan dasar akrual. 

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan 

mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, 

kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasional dan pendanaan, yang 

disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Untuk penyajian laporan 

arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank 

lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan Fasilitas Simpanan 

Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari 

tanggal akuisisi. 

Laporan perubahan dana investasi terikat mencerminkan perubahan dalam 

investasi terikat, yang dikelola oleh Bank untuk kemanfaatan pihak-pihak lain 

berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi. 

 

2.2.12. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dermawan dan Djahotman (2013) mendefinisikan Analisis 

Laporan Keuangan sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi 

dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-



30 

 

data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 

bermanfaat dalam analisis bisnis” 

Menurut Bernstein (1983) seperti yang dikutip oleh Dermawan dan 

Djahotman (2013), mengatakan bahwa: 

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik 

analisis untuk laporan keuangan dan data lainnyaa unutuk melihat dari laporan itu 

ukuran-ukuran dan berhubungan tertentu yang sangat berguna dalam mengambil 

keputusan”. 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa ada teknik tertentu dan alat 

yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan menjadi informasi yang 

lebih berguna, mendalam dan lebih tajam sebagai dasar pengambilan keputusan. 

(Dermawan dan Djahotman, 2013:1-2). 

Menurut Dwi Suwiknyo (2010) informasi yang di dapat dalam 

menganalisis laporan keuangan syariah antara lain: 

1) Untuk pengambilan keputusan investasi pembiayaan. 

2) Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas 

di masa datang. 

3) Mengenai sumber daya ekonomis bank (economic resources), kewajiban 

bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau 

pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang 

dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut. 

4) Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan 

dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana 

pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. 
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5) Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap 

amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat 

keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan 

investasi terikat. 

6) Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat. 

 

2.2.13. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Bernstein seperti yang dikutip Dermawan dan Djaohtman (2013), 

tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Penyaringan (screeaning) 

Analisis dilakukan dengan melihat secara analistis untuk laporan keuangan 

dengan tujuan beberapa alternative analisis bisnis seperti investasi, merger 

dan lain-lain. Dalam hal Screeaning setelah membaca dan memahami 

analisis keuangan diharapkan dapat menyaring aktifitas bisnis yang 

menggairahkan dimasa depan. 

2. Peramalan (forecasting) 

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan perusahaan 

dimasa sekarang dan yang akan datang. 

3. Diagnosa (diagnosis) 

Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah 

dalam manajemen khususnya dibidang operasi dan keuangan. 

4. Penilaian (evaluation) 
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Analisis digunakan untuk menilai prestasi manajemen, operasi, keuangan 

dan lain-lain. 

 

2.2.14. Rasio Probabilitas (Probability Ratio) 

Menurut Dwi Suwiknyo (2012), Rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalu usaha operasional bank. 

Rasio ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain 

itu, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh 

dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam 

perhitungan rasio profitabilitas pada bank syariah, terdapat empat jenis 

perhitungan yang digunakan yaitu: 

a. Return On Assets 

Return On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank 

dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang 

menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam 

mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rumusnya adalah sebagai 

berikut:  

 
Return On Assets = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Aset 

 

b. Return On Equity 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam 

mengelola modal yang tersedia (ekuitas) untuk menghasilkan laba setelah pajak. 
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Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 
Return On Equity = 

Laba Bersih 
X 100% 

Ekuitas 

  

c. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin mencerminkan atau menggambarkan laba kotor (Hak 

Bagi Hasil Milik Bank) yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan/pendapatan. 

Data Gross Profit Margin dari beberapa periode akan dapat memberikan 

informasi tentang kecenderungan Gross Profit Margin yang diperoleh dan bila 

dibandingkan standar rasio akan diketahui apakah margin yang diperoleh bank 

bersangkutan sudah tinggi atau sebaliknya. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

Gross Profit 

Margin 
= 

Hak Bagi Hasil Milik Bank 
X 100% 

Total Pendapatan 

  

d. Net Profit Margin 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan/pendapatan tertentu. Rasio ini 

bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

di perusahaan pada periode tertentu. 

 
Net Profit Margin = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Pendapatan 
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2.3. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis penelitian 

Seusai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. 

Menurut Indrianto dan Supomo (2002: 26 dan 88) penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang memberikan gambaran, menjelaskan karateristik secara 

sistematis, faktual, dan akurat suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai 

dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. 

Sedangkan studi kasus merupakan penelitian dengan karateristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta 

interaksinya dengan lingkungan. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai jenis fakta-fakta, 

sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah Bank BNI Syariah. 

Bank BNI Syariah adalah salah satu dari sebelas Bank Umum Syariah yang 

berada di Indonesia. Pertimbangan pemilihan objek penelitian ini di dasarkan pada 
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spin off (pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum Syariah) yang dilakukan Bank BNI Syariah ditahun 2010. 

 

3.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu tipe data penelitian yang 

menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu (Indriantoro dan Supomo, 2002:246). 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan penulis untuk melakukan penelitian ini 

adalah data sekunder berupa laporan laporan keuangan Bank Syariah dari tahun 2010 

sampai dengan 2012 yang didapat dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Universitas Brawijaya Malang. Adapun rincian datanya adalah berupa Laporan 

Neraca dan Laporan Rugi/Laba. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu prosedur sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode Time Series Approach yaitu lebih menakankan pada penelitian 

berupa data rententan waktu (Indriantoro dan Supomo, 2002:96). Pengertian 

waktu dapat berupa tahun, kuartal, bulan, minggu, dan sebagainya. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada Bank 

BNI Syariah adalah dengan menggunakan rumus-rumus dari rasio profitabilitas. 
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Adapun rumus-rumus rasio profitabilitas menurut Dwi Suwiknyo (2012), adalah 

sebagai berikut : 

a. Return On Assets  

 
Return On Assets = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Aset 

  

b. Return On Equity 

 
Return On Equity = 

Laba Bersih 
X 100% 

Ekuitas 

  

c. Gross Profit Margin 

 

Gross Profit 

Margin 
= 

 Hak Bagi Hasil Milik Bank 
X 100% 

Total Pendapatan 

  

d. Net Profit Margin. 

 
Net Profit Margin = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Pendapatan 

 

3.5. Langkah Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini penulis hanya 

memberikan gambaran atas masalah yang sedang dianalisis. Tahapan 

menganalisis data ini adalah sebagai berikut: 

1. Meninjau kembali data laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah laporan 



38 

 

keuangan Bank BNI Syariah dari tahun 2010 sampai 2012. 

2. Menghitung rasio keuangan perbankan. 

Menghitung rasio keuangan yang berupa rasio profitabilitas dari laporan 

keuangan Bank BNI Syariah antara lain: 

a) Return On Assets (ROA) 

b) Return On Equity (ROE) 

c) Gross Profit Margin (GPM) 

d) Net Profit Margin (NPM) 

3. Membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan perbankan. 

Membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan perbankan dari tahun 

ke tahun. 

4. Mengintrepretasi hasil dari proses pembandingan. 

Intrepretasi merupakan inti dari proses analisis data ini karena intrepretasi 

merupakan perpaduan antara hasil perbandingan dengan kaidah teoritis 

yang relevan. 

5. Saran. 

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur penilaian ini yakni dengan 

memahami masalah-masalah ataupun kekurangan-kekurangan yang 

dihadapi oleh Bank BNI Syariah untuk menempuh solusi yang tepat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja 

Misi 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

 

4.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan 

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan 

dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan 

yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 

pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI 
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dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan 

Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang 

dan 31 Kantor Cabang Pembantu.  

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 750 outlet 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf 

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 

telah memenuhi aturan syariah.  

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status 

UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut 

terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 

Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak 

terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan 

diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 

komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat 

dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin 

meningkat. 
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4.1.3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah 
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4.1.4. Segmentasi dan Kegiatan Usaha 

1. Bisnis Komersial 

BNI Syariah memberikan layanan bagi nasabah yang memiliki usaha 

produktif pada segmen menengah/komersial yang dikelola oleh Divisi Usaha 

Menengah. Layanan kepada nasabah komersial dengan memberikan solusi 

pembiayaan, berupa pembiayaan investasi dan modal kerja, dan fasilitas 

perbankan lain yang diperlukan, seperti bank garansi dan Standby Letter of Credit. 

Segmen ini merupakan salah satu elemen penting yang mendukung performa BNI 

Syariah secara keseluruhan. 

Pada tahun 2012, BNI Syariah melakukan pembenahan struktur organisasi 

Divisi Usaha Menengah dengan cara melakukan penyesuaian pekerjaan dan alur 

proses pembiayaan. Perbaikan tersebut menitikberatkan pada aspek manajemen 

risiko sehingga penyaluran pembiayaan kepada nasabah bersifat lebih prudent dan 

risiko kredit (pembiayaan) dapat termitigasi dengan lebih baik. Koordinasi 

antardivisi yang terkait dengan pembiayaan terus ditingkatkan sehingga 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan calon nasabah. 

Pembenahan yang dilakukan juga meliputi peningkatan kualitas portofolio 

pembiayaan. Selama tahun 2012, Divisi Usaha Menengah mulai memfokuskan 

untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor multifinance. Kebijakan ini bertujuan 

untuk mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi dan implementasi manajemen 

risiko yang lebih baik. Langkah-langkah yang telah diambil di tahun 2012 tersebut 

membuahkan hasil yang menggembirakan. Baki debet sebesar Rp 1,03 miliar dan 

kualitas pembiayaan lancar mencapai 100%, dengan rincian kol 1 (97%) dan kol 2 

(3%). Jumlah pendapatan mencapai Rp 113 milyar. Komposisi penyaluran 
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pembiayaan ke multifinance juga meningkat menjadi 25% dari total portfolio 

usaha menengah. 

Pencapaian yang telah didapat selama tahun 2012 memberikan dorongan 

yang besar bagi Divisi Usaha Menengah untuk terus meningkatkan kinerja di 

tahun 2013. Beberapa langkah strategis yang telah dipersiapkan antara lain: 

1. Perbaikan struktur organisasi Divisi Usaha Menengah. 

2. Organisasi Usaha Menengah telah mengalami perubahan di mana konsep yang 

diterapkan adalah penugasan seorang account manager untuk melakukan 

akuisisi dan maintain nasabah. Dengan sistem tersebut diharapkan seorang 

account manager dapat memahami bisnis nasabah dengan lebih komprehensif 

sehingga nasabah bisa mendapatkan solusi yang lebih baik atas kebutuhannya. 

3. Perbaikan alur proses pembiayaan. 

4. Proses pembiayaan akan melibatkan beberapa unit/divisi, yaitu Satuan Kerja 

Kepatuhan, Divisi Business Risk, Divisi Operasional, dan Kantor Cabang BNI 

Syariah. Unit/divisi tersebut akan memberikan bantuan kepada Divisi Usaha 

Menengah untuk menyusun struktur pembiayaan yang lebih lengkap, 

pemantauan pembiayaan yang lebih baik, dan maintain nasabah yang lebih 

bersahabat dengan tetap berkomitmen untuk memberikan service level yang 

memuaskan nasabah. 

5. Peningkatan fokus penyaluran pembiayaan ke sector multifinance. 

6. Divisi Usaha Menengah membentuk satu unit kerja yang dipimpin oleh 

seorang manajer koordinator linkage yang membawahi beberapa account 

manager. Unit tersebut akan berperan mengembangkan bisnis Usaha 

Menengah dalam sektor multifinance dan linkage lainnya, seperti koperasi 
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karyawan dan baitul mal wat tamwil. Bisnis tersebut diproyeksikan untuk 

dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas portfolio pembiayaan usaha 

menengah. 

2. Bisnis Retail Konsumer 

Segmen bisnis ritel di BNI Syariah melayani nasabah di segmen Usaha 

Kecil Menengah (UKM) segmen konsumer, dengan menyediakan produk 

pembiayaan, produk simpanan, dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan 

masing-masing nasabah. Pengembangan segmen bisnis ritel, baik dalam hal 

penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana pihak ketiga, merupakan 

prioritas pengembangan bisnis BNI Syariah di tahun 2012. Pengembangan bisnis 

ritel di tahun 2012 didukung melalui penambahan layanan kantor cabang BNI 

Syariah sebanyak 12 Kantor Cabang Utama (KCU), sehingga jaringan ritel bisnis 

BNI Syariah semakin bertambah di tahun 2012 dari 37 KCU menjadi 49 KCU. 

Untuk menambah pelayanan secara langsung BNI Syariah menambah mobil BNI 

Syariah Layanan Gerak sebanyak 20 buah. 

Kinerja segmen bisnis ritel dalam 2-3 tahun terakhir ini menunjukkan 

peningkatan yang pesat. Untuk mempertahankan dan mengakselerasi 

pertumbuhan tersebut, BNI Syariah pada tahun 2012 melakukan penataan ulang 

struktur organisasi di bawah divisi bisnis ritel. Saat ini divisi bisnis ritel terdiri 

dari 3 unit bisnis inti, di antaranya adalah Unit Pengembangan Sales Institusi & 

Sharia Channeling Office (SCO), Unit Pengembangan Sales Konsumer & Ritel, 

serta Unit Strategi Pemasaran. Tiap unit tersebut telah disatukan penanganan 

seluruh fungsi dan aktivitas yang terkait, mulai dari pengembangan bisnis, 
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penjualan, dan distribusi kepada nasabah maupun calon nasabah, serta program 

promosi dan komunikasi produk. 

Unit Pengembangan Sales Institusi & Sharia Channeling Office (SCO) 

merupakan unit baru yang terdapat di Divisi Bisnis Ritel, yang pada fungsi 

sebelumnya ditangani oleh divisi tresuri, dana dan investasi. Dengan masuknya 

Unit Pengembangan Sales Institusi & SCO, diharapkan koordinasi dan 

optimalisasi penjualan produk-produk BNI Syariah dapat lebih meningkatkan 

volume bisnis yang ada pada divisi bisnis ritel. 

Unit Pengembangan Sales Konsumer & Ritel menjalankan fungsi sebagai 

pendukung/pendorong kantor cabang untuk mencapai target bisnis dan 

pemantauan kinerja segenap kantor cabang, melakukan prospecting kepada 

lembaga/institusi yang operasionalnya akan dilakukan oleh cabang, serta 

melaksanakan supervisi dan inisiasi pengembangan kerjasama dalam mendukung 

pencapaian target bisnis cabang. 

Unit Strategi Pemasaran di Divisi Bisnis Ritel BNI Syariah bertanggung 

jawab atas perencanaan dan koordinasi implementasi program-program 

pemasaran produk pembiayaan dan pendanaan ritel. Unit ini juga menjalankan 

komunikasi program baik Above The Line (ATL) maupun Below The Line (BTL). 

Aktivitas pemasaran meliputi komunikasi produk melalui pemasangan 

iklan di media cetak dan elektronik serta melakukan penetrasi & akuisisi yang 

dijalankan bersama kantor cabang melalui penjualan langsung maupun 

sponsorship. 
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BNI Syariah juga terus memperkuat kapabilitasnya di bidang electronic 

banking untuk mendukung positioning sebagai bank transaksional, 

mengoptimalkan perputaran dana nasabah di BNI Syariah, serta meningkatkan 

potensi pendapatan imbal jasa (fee based). 

Pemasaran dan Penjualan produk layanan BNI Syariah dilakukan secara 

direct sales oleh tenaga-tenaga penjual baik di cabang maupun yang bersifat 

mobile. Para tenaga penjual tersebut dilengkapi pengetahuan produk maupun 

materi promosi penunjang yang diperlukan untuk dapat melakukan aktivitas 

pemasaran dan penjualan yang efektif di setiap lokasi pemasaran. 

Untuk mengoptimalkan potensi berbagai segmen nasabah yang ada, BNI 

Syariah meluncurkan produk tabungan baru di tahun 2012 yaitu tabungan iB 

Tunas Hasanah yang menambah varian tabungan yang telah ada sebelumnya di 

BNI Syariah. Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan untuk anak-anak yang 

berusia di bawah 17 tahun dengan diberikan buku tabungan beserta kartu ATM 

atas nama anak. 

3. Bisnis Tresuri dan Internasional 

Bank BNI Syariah sebagai Bank Devisa dan Peserta Lelang Sukuk Negara 

secara berkesinambungan melakukan pengembangan bisnis Tresuri dan 

Internasional baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. 

Pengelolaan bisnis tresuri dalam rangka yield enhancement dilaksanakan 

secara prudent dan dimaksudkan untuk optimalisasi akses likuiditas dan 

mendukung aktivitas bank sehari-hari dengan instrument Fasilitas Bank Indonesia 
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Syariah (Fasbis) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). 

Selanjutnya Bank BNI Syariah berusaha turut mengaktifkan Pasar Uang Antar 

Bank Syariah (PUAS) dengan Sertifikat Investasi Mudharobah Antar Bank 

(SIMA) dan akan bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan Komoditi 

berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA) serta aktif melakukan transaksi 

sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah (sebagai salah satu 

bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder. 

Pengembangan transaksi internasional baik remittance maupun trade 

finance dilakukan melalui kerjasama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. dan Remittance Service Provider (RSP) di kantung-kantung Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di Hongkong, Singapore, Malaysia dan Timur Tengah. 

Sementara untuk trade finance, di samping melakukan transaksi 

sebagaimana lazimnya dalam trade finance (LC import dan LC export, Standby 

LC, SKBDN dll.) dengan akad syariah, BNI Syariah juga menawarkan produk 

trade finance Wakalah bil Ujroh dan Kafalah bil Ujroh yang merupakan hasil 

pengembangan produk trade finance dengan akad syariah. 

4. Bisnis Mikro 

PT. Bank BNI Syariah berdiri sejak tahun 2010 melalui proses spin off 

dari induk perusahaan yaitu PT. Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Hingga akhir tahun 2012, BNI Syariah telah berhasil membukukan aset di atas Rp 

10 T dengan total jumlah jaringan 216 outlet dengan perincian 61 KC (termasuk 

12 KC Mikro), 144 KCP (termasuk 49 KCP Mikro), dan 11 KK. BNI Syariah 
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juga telah mengembangkan cakupan pasar ke sektor usaha mikro melalui 

pendirian 61 unit layanan mikro di seluruh Indonesia pada tahun 2012. 

Pengembangan jaringan layanan mikro merupakan wujud komitmen BNI 

Syariah, untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil di 

berbagai daerah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang 

dikelola secara syariah. Dengan demikian tujuan utama BNI Syariah dalam 

mengembangkan ekspansi pembiayaan mikro adalah: 

1. Membantu masyarakat/pengusaha kecil yang saat ini kesulitan melakukan 

akses ke lembaga perbankan (karena dinilai unbankable). 

2. Membebaskan masyarakat/pengusaha kecil dari jeratan bunga (riba) lembaga 

keuangan non formal (maqasid syariah). 

3. Meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat/pengusaha kecil 

berpenghasilan rendah (lower midle income). 

4. Memperluas layanan & volume usaha BNI Syariah melalui ekspansi 

pembiayaan mikro syariah (mengoptimalkan potensi pasar mikro yang sangat 

besar). 

Standardisasi proses pembiayaan mikro BNI Syariah relatif sangat cepat, 

simpel, fleksibel, dan nyaman. Jenis produk pembiayaan mikro BNI Syariah yang 

saat ini sudah di launching di masyarakat sangat variatif dengan beberapa opsi 

pilihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas 

usahanya, seperti kebutuhan modal kerja, investasi produktif, kepemilikan rumah, 

kepemilikan kendaraan bermotor, dan kebutuhan pembelian barang lainya. Plafon 

pembiayaan mikro yang disediakan oleh BNI Syariah juga beragam mulai dari Rp 
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5 juta sampai dengan Rp 500 juta, dengan teknis angsuran fleksible dan jangka 

waktu hingga 60 bulan. 

Ekspansi pembiayaan mikro BNI Syariah melalui unit-unit layanan mikro 

di berbagai daerah, sudah efektif berjalan pada Semester II 2012 secara bertahap. 

Hingga akhir bulan Desember 2012 total outstanding pembiayaan mikro BNI 

Syariah telah mencapai Rp 265 Milyar dengan jumlah rekening 5.338. Rata-rata 

ticket size pembiayaan adalah Rp 50 juta. Pada tahun 2013 total outstanding 

pembiayaan mikro BNI Syariah diharapkan dapat mencapai kurang lebih Rp 1 

miliar. Untuk mencapai target tersebut strategi yang dilakukan diantaranya 

melalui pembukaan 20 outlet baru mikro di tahun 2013. Dalam hal ini BNI 

Syariah tetap melakukan ekspansi secara prudent dengan memperhatikan 

keseimbangan antara NOA & Volume melalui strategi ekspansi secara 

proporsional (balancing ratio). 

5. Bisnis Kartu Hasana Card 

IB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai 

kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya 

bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. 

Produk ini diluncurkan sejak tahun 2010 dan telah tercatat mampu 

mengakuisisi 167.000 kartu hingga akhir Maret 2013, pada tahun 2012 BNI 

Syariah mampu mencatatkan pertumbuhan kartu baru sebanyak 110.000. 

Pada tahun 2012, kartu Hasanah Card diharapkan secara bertahap mampu 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, dengan berbagai program mulai dari 

program belanja, ibadah Umroh, hingga program baru yaitu homestay 
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mancanegara yang diluncurkan pada Juli 2012 dengan menjadikan Inggris sebagai 

pilot project. Hal ini bertujuan untuk membuka pintu penetrasi pasar yang lebih  

uas dan pilihan yang lebih beragam bagi semua komunitas dan kebutuhannya. 

Meskipun di tahun 2012 diposisikan pada tahap evolusi, beragam inovasi 

yang dijalankan pada tahun 2012 tersebut, mampu meningkatkan persentase 

pertumbuhan outstanding yang dicatatkan sebesar 157,2% pada posisi akhir 

Desember 2012, dengan peningkatan outstanding yang signifikan dari Rp 144,2 

Milyar pada Desember 2011 meningkat menjadi Rp 371 Milyar pada akhir 

Desember 2012, peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan transaksi 

penggunaan Kartu Hasanah Card dari Rp 523 milyar pada Desember 2011 tumbuh 

menjadi 1.075 milyar selama tahun 2012, hal ini tentunya memberikan pengaruh 

yang signifikan pada pendapatan dengan peningkatan pendapatan sebesar 78,57% 

dibandingkan dengan tahun 2011. 

Beberapa langkah strategis telah ditetapkan oleh PT Bank BNI Syariah 

untuk mencapai target di tahun 2013 di antaranya peningkatan jumlah kartu dan 

transaksi, serta melakukan penetrasi dengan jangkaun pasar yang lebih luas dan 

inovasi berkelanjutan dalam membuat beragam program menarik yang ditawarkan 

kepada konsumen. 

 

4.2. Analisis Rasio Profitabilitas 

Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang akan digunakan adalah rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen 

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/rasio-profitabilitas.html
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dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat 

dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.  

1. ROA (Return On Asset) 

Return On Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding 

terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini 

menunjukan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari 

nilai aktivanya. Hasil olah data terhadap perhitungan ROA Bank BNI Syariah 

akan ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1. 

Hasil Perhitungan ROA Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 

No. Tahun 
Return On Asset Growth 

 (ROA) % 

1 2010 0,57%   

2 2011 0,78% 0,21% 

3 2012 0,96% 0,17% 

 Sumber: Data Olahan 2013 

Pada tabel 4.1 perhitungan ROA mengalami peningkatan pada setiap 

tahunnya. Pada tahun 2010 nilai ROA sebesar 0,57%. Kemudian pada tahun 

2011 meningkat sebesar 0,21%. ROA pada tahun 2012 adalah sebesar 0,96%. 

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,17% dari tahun 2011.  

2. ROE (Return On Equity) 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah 

pajak dengan ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 
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mereka investasikan di dalam perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh 

manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, 

mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik 

modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Hasil olah data terhadap 

perhitungan ROE Bank BNI Syariah akan ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan ROE Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 

No. Tahun 
Return On Equity Growth 

 (ROE) % 

1 2010 3,47%   

2 2011 6,16% 2,69% 

3 2012 8,58% 2,42% 

 Sumber: Data Olahan 2013 

Melihat perkembangan ROE pada tabel 4.2 dari tahun ke tahun 

menunjukkan angka yang terus meningkat. Pada tahun 2010 nilai ROE 

sebesar 3,47%. Kemudian pada tahun 2011 nilai ROE mengalami peningkatan 

sebesar 2,69% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2012 nilai ROE BNI Syariah 

adalah sebesar 8,58%. Nilai ROE pada tahun 2012 mengalami peningkatan 

sebesar 2,42% dari nilai ROE di tahun 2011.  

3. GPM (Gross Profit Margin) 

Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi 

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Gross profit margin 

merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin 

besar hasil gross profit margin, maka semakin baik pula keadaan operasi 



53 
 

perusahaan. Hal ini karena menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah gross profit margin, maka semakin kurang baik operasi 

perusahaan. Hasil olah data terhadap perhitungan GPM Bank BNI Syariah 

akan ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan GPM Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 

No. Tahun 
Gross Profit Margin Growth 

 (GPM) % 

1 2010 66,45%   

2 2011 67,81% 1,36% 

3 2012 68,92% 1,10% 

 Sumber: Data Olahan 2013 

Pada tabel 4.3 nilai GPM (Gross Profit Margin) dari tahun ke tahun 

menunjukkan angka yang mengalami peningkatan. Nilai GPM tahun 2010 

adalah sebesar 66,45%. Pada tahun 2011 nilai GPM sebesar 67,81%. Nilai 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,36% dari tahun 2010 yaitu sebesar 

66,45%. Pada tahun 2012 nilai GPM kembali mengalami peningkatan sebesar 

1,10% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67.81%. 

4. NPM (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena 

mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan 

dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha. Semakin besar Net 

Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 
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mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Hasil olah 

data terhadap perhitungan NPM Bank BNI Syariah akan ditunjukan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan NPM Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 

No. Tahun 
Net Profit Margin Growth 

(NPM) % 

1 2010 8,74%   

2 2011 8,46% -0,28% 

3 2012 10,88% 2,42% 

 Sumber: Data Olahan 2013 

Rasio NPM (Net Profit Margin) pada tabel 4.4 dari tahun ke tahun 

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 nilai NPM yakni sebesar 8,74%. 

Kemudian pada tahun 2011 nilai NPM sebesar 8,46%, mengalami penurunan 

sebesar 0,28%% dari angka 8,74% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada 

tahun 2012 rasio NPM BNI Syariah mengalami peningkatan sebesar 2,42% 

dari angka 8,46% di tahun 2011.  

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. ROA (Return On Asset) 

Hasil perhitungan ROA pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 

2010, setiap Rp 100 aktiva yang dimiliki perusahaan, perusahaan menghasilkan 

laba sebesar Rp 0,57. Di tahun 2011 perusahaan menghasilkan laba Rp 0,78 dari 

setiap Rp 100 aktiva. Terjadi peningkatan di tahun 2011 sebesar Rp 0,21. 

Peningkatan tersebut karena total aset BNI Syariah yang tumbuh meningkat 
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menjadi Rp 8.467 miliar atau meningkat 32% dari Rp 6.395 miliar di tahun 

sebelumnya. Peningkatan nilai asset tersebut dikarenakan BNI Syariah berhasil 

memperkuat jaringannya dengan menambah perangkat operasionalnya hingga 

mencakup 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, serta didukung 

lebih dari 1.000 Syariah Channelling Outlet BNI (SCO BNI). Penambahan ini 

memainkan peranan penting dalam upaya perusahaan mencapai visi, misi dan 

rencana bisnisnya ke depan untuk memberikan hasil optimal kepada seluruh 

pemangku kepentingan BNI Syariah. Asset Bank BNI Syariah terdiri dari kas, 

giro dan penempatan pada bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat 

berharga, pembiayaan, ijarah, asset tetap, dan asset lain-lain.  

Pembiayaan yang diberikan (piutang murabahah, pinjaman qardh, 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyawarakah, aset yang diperoleh untuk 

ijarah) Bank BNI Syariah kepada masyarakat, mengalami peningkatan sebesar 

49% di tahun 2011 menjadi Rp 5.310  miliar dari 3.558 miliar di tahun 2010. 

Penyaluran pendanaan tersebut dilakukan oleh Bank BNI Syariah pada sektor-

sektor yang sesuai prinsip syariah. Upaya untuk meningkatkan penyaluran dana 

dilakukan melalui produk-produk unggulan pembiayaan seperti Griya iB Hasanah, 

Talangan Haji iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Wirausaha iB Hasanah dan 

iB Hasanah Card. Peningkatan pembiayaan tersebut berkaitan dengan naiknya 

dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak keitga. Artinya, semakin 

meningkat dana yang dihimpun oleh Bank, maka semakin meningkat pula 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank, karena pembiayaan merupakan asset 

berjalan dari dana pihak ketiga yang diinvestasikan oleh masyarakat pada Bank. 
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Pada total Dana Pihak Ketiga yakni tahun 2010 sebesar Rp 5.132 miliar 

mengalami penigkatan sebesar Rp 6.756 miliar di tahun 2011. Peningkatan Dana 

Pihak ketiga itu sendiri terdiri dari  Giro sebesar 66%, Tabungan sebesar 32%, 

Deposito sebesar 24%. Peningkatan Dana Pihak Ketiga dikarenakan Bank BNI 

Syariah masih melanjutkan fokus bisnis pada tahun 2010. Sedangkan strategi 

bisnis tahun 2011 masih dalam upaya-upaya untuk meningkatkan penghimpunan 

dana murah, melakukan penyaluran dana yang diprioritaskan pada segmen ritel 

dan konsumer, menjaga kualitas produktif, serta memaksimalkan recovery rate. 

Maka dari itu Bank BNI Syariah terus mengembangkan produk unggulan-

unggulan seperti halnya produk pendanaan tabungan iB Hasanah, tabungan iB 

Bisnis Hasanah, produk pembiayaan Griya iB Hasanah, Talangan Haji iB 

Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Wirausaha iB Hasanah dan iB Hasanah Card. 

Perolehan laba di tahun 2011 lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 

2010, dimana laba bersih sebesar Rp 66.354 juta mengalami peningkatan sebear 

82% (Rp 36.512 juta ) dari tahun 2010. Peningkatan laba tersebut dikarenakan 

penjualan (pendapatan jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan ijarah, 

pendapatan usaha utama lainnya) meningkat sebesar 88%. Nilai pertumbuhan Hak 

Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer adalah sebesar 80,16%. 

Sehingga menghasilkan pertumbuhan laba kotor sebesar 91,58% Pertumbuhan 

beban operasionalnya adalah 131,88%, lebih besar dibandingkan pertumbuhan 

laba kotor. Jika nilai pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan beban, nilai 

pertumbuhan beban jauh lebih tinggi. Hal tersebut berarti perusahaan masih belum 

dapat meminimalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan atas pendapatan yang 

diperoleh. 
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Nilai ROA pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 0,96 Nilai tersebut 

mengalami peningkatan sebesar Rp 0,17. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh 

naiknya nilai total asset sebesar 25,73% (Rp 2.178.426 juta). Asset yang terdiri 

dari Pembiayaan yang diberikan, mengalami peningkatan sebesar 43,72%. Hal 

serupa juga diikuti dengan peningkatan ijarah. 

Laba bersih BNI Syariah tahun 2012 tumbuh 53,56% dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 82% Rp 66.354 juta menjadi 

Rp 101.892 juta. Laba bersih yang terdiri dari total pendapatan (terdiri dari 

pendapatan margin dan bagi hasil, penempatan dan investasi dan fee based 

income) meningkat sebesar 19% (Rp 936,4 miliar) dari pendapatan operasional 

tahun 2011 sebesar Rp 784,1 miliar. Untuk tahun 2012 nilai pertumbuhan beban 

operasional adalah sebesar 76,06%. Turunnya nilai pertumbuhan beban 

operasional di tahun 2012 mengartikan bahwa perusahaan lebih efisien dalam 

penggunaan biaya-biayanya dibandingkan dengan tahun 2011. 

Tabel 4.5 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA 

Rasio Peringkat 

ROA > 1,5% 1 

1,25% < ROA ≤ 1,5% 2 

0,5% < ROA ≤ 1,25% 3 

0 < ROA ≤ 0,5% 4 

ROA ≤ 0% 5 

 Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2000 

Berdasarkan pada SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 (tabel 4.5) mengenai 

pengukuruan kinerja bank dari hasil perhitungan ROA dengan matriks penilaian 

peringkat, tahun 2010 Bank BNI Syariah dikatakan CUKUP SEHAT. Hal ini 
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karena hasil perhitungan ROA yaitu 0,57% dikategorikan masuk di dalam 

peringkat tiga. Di tahun 2011 ROA menunjukkan angka 0,78%, meningkat 

0,21%. Hasil tersebut masih membuat Bank BNI Syariah masuk dalam kategori 

peringkat tiga yaitu CUKUP SEHAT. Sedangkan pada tahun 2012 BNI Syariah 

tetap masuk dalam kategori CUKUP SEHAT. Karena hasil perhitungan ROA 

menunjukkan angka 0,96% meningkat 0,19% dari tahun sebelumnya. 

 

4.3.2. ROE (Return On Equity) 

Nilai ROE pada tahun 2010 dapat diartikan bahwa setiap Rp 100  ekuitas 

yang dimiliki perusahaan, perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp 3,47. Di 

tahun 2011 perusahaan menghasilkan laba Rp 6,16  dari setiap Rp 100 ekuitas 

yang dimiliki perusahaan. Terjadi peningkatan sebesar Rp 2,69 di tahun 2011 dari 

tahun sebelumnya. 

Peningkatan nilai ROE tersebut karena nilai pertumbuhan laba bersih dari 

tahun 2010 ke 2011 mengalami peningkatan sebesar 82%. Total pendapatan yang 

terdiri dari pendapatan margin dan bagi hasil, penempatan dan investasi dan fee 

based income pada Desember 2011 sebesar Rp 784,6 miliar, naik 88% dari 

pendapatan operasional tahun 2010 sebesar Rp 417,7 miliar. Beban usaha berasal 

dari beban bagi hasil nasabah terdiri dari beban bonus simpanan wadiah, beban 

bagi hasil tabungan dan deposito. Pada Desember 2011 total beban bagi hasil 

meningkat 80% menjadi Rp 252,4 miliar dari Rp 140,1 miliar pada tahun 

sebelumnya. Hal itulah yang menyebabkan perusahaan menghasilkan laba bersih 

sebesar Rp 66.354 juta, meningkat 82% dari tahun 2010 sebesar Rp 36.512 juta.  
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Ekuitas di tahun 2011 meningkat sebesar 2,40% dari tahun 2010. 

Peningkatan ekuitas tersebut karena dipengaruhi oleh naiknya pertumbuhan nilai 

total dana pihak ketiga pada tahun 2011 menjadi Rp 6.756.261 juta. Nilai 

pertumbuhan dana pihak ketiga di tahun 2011 adalah sebesar 31,66% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan nilai ekuitas di tahun 2011 juga karena naiknya nilai 

laba bersih di tahun 2011, yakni sebesar Rp 66.354 juta dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya pada tahun 2010 sebesar Rp 36,512 juta. 

Pada tahun 2012 nilai ROE BNI Syariah adalah sebesar 8,58% yang 

berarti bahwa setiap Rp 100 ekuitas yang dimiliki perusahaan, perusahaan 

menghasilkan Rp 8,58. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp 2,42 dari tahun 

sebelumnya. Hal ini karena laba bersih BNI Syariah tahun 2012 tumbuh 53,56% 

dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 66.354 juta menjadi Rp 101.892 juta. 

Keberhasilan peningkatan laba bersih tersebut, terutama didukung oleh 

naiknya nilai pendapatan sebesar 19,45%. Peningkatan profitabilitas ini diperoleh 

dari kontribusi optimal dari bisnis ritel konsumer dan tresuri. Kepercayaan 

masyarakat terhadap BNI Syariah juga semakin meningkat. Namun secara garis 

besar peningkatan-peningkatan yang terjadi ditahun 2012 hanya berkisar 50-70% 

(lihat pada lampiran).  

Peningkatan nilai laba bersih tersebut diikuti kenaikan pada dana pihak 

ketiga pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 8.980.036 juta. Peningkatan laba 

bersih dan dana pihak ketiga tersebut adalah indikator utama yang membuat nilai 

ekuitas di tahun 2012 mengalami peningkatan. Nilai ekuitas di tahun 2012 adalah 

sebesar Rp 1.187.219. Peningkatan nilai ekuitas tersebut tumbuh sebesar 10,27% 

dari tahun 2011. 
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Tabel 4.6 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROE 

Rasio Peringkat 

ROE > 15% 1 

12,5% < ROE ≤ 15% 2 

5% < ROE ≤ 12,5% 3 

0 < ROE ≤ 5% 4 

ROE ≤ 0% 5 

 Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 

Berdasarkan pada SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 (tabel 4.6) mengenai 

pengukuruan kinerja bank dari hasil perhitungan ROE dengan matriks penilaian 

peringkat, tahun 2010 Bank BNI Syariah dikatakan KURANG SEHAT. Hal ini 

karena hasil perhitungan ROE yaitu 3,47% dikategorikan masuk di dalam 

peringkat empat. Di tahun 2011 ROE menunjukkan angka 6,16 %, meningkat 

2,98%. Hasil tersebut membuat Bank BNI Syariah masuk dalam kategori 

peringkat tiga yaitu CUKUP SEHAT. Sedangkan pada tahun 2012 BNI Syariah 

tetap masuk dalam kategori CUKUP SEHAT. Karena hasil perhitungan ROA 

menunjukkan angka 8,58% meningkat 2,42% dari tahun sebelumnya. 

 

4.3.3. GPM (Gross Profit Margin) 

Pada tabel 4.3 GPM (Gross Profit Margin) dari tahun ke tahun 

menunjukkan angka yang meningkat. Tahun 2010 setiap Rp 100 

penjualan/pendapatan perusahaan, perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar 

Rp 66,45  dan Rp 67,81  di tahun 2011. Nilai GPM tahun 2011 mengalami 
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peningkatan sebesar Rp 1,36. Peningkatan tersebut karena total pendapatan 

mengalami peningkatan sebesar 88% di tahun 2011 dari tahun sebelumnya yaitu 

Rp 417.661 juta. Kemudian Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah 

Temporer meningkat sebesar 80,16% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kedua 

akun terebut otomatis mempengaruhi hasil laba kotor di tahun 2011 yang 

mengalami peningkatan sebesar 91,58%.  

Nilai GPM di tahun 2012 adalah sebesar 68,92%, mengalami penurunan 

sebesar 1,10%. Meskipun pertumbuhan nilai GPM dari tahun 2011 ke 2012 

mengalami penurunan, namun nilai GPM di tahun 2012 tetap menunjukkan 

peningkatan dari tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan nilai GPM tersebut 

disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan pendapatan, Hak Pihak Ketiga Atas 

Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer, dan laba kotor. Pertumbuhan nilai pendapatan 

dari tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar 19,45%. Pertumbuhan nilai Hak Pihak 

Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer di tahun 2012 adalah sebesar 

15,31%. Sehingga menghasilkan nilai pertumbuhan laba kotor sebesar 21,37%. 

Pertumbuhan ketiga akun tersebut masih sangat jauh dibandingkan pertumbuhan 

di 2011. Kecilnya nilai pertumbuhan pendapatan, Hak Pihak Ketiga Atas Bagi 

Hasil Dana Syirkah Temporer, dan laba kotor itulah yang menyebabkan nilai 

pertumbuhan GPM hanya meningkat sebesar Rp 1,10. Namun disisi lain 

penurunan nilai pertumbuhan pada Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana 

Syirkah Temporer ditahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih 

efisien dalam pengunaan biaya Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah 

Temporer dibandingkan dengan tahun 2011. 
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Secara keseluruhan jika dilihat dari nilai GPM di tahun 2010-2012, 

menunjukkan kinerja yang baik. Karena semakin tinggi nilai GPM maka semakin 

baik pula keadaan operasional perusahaan. Artinya, perusahaan dapat 

menunjukkan bahwa Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer 

lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. 

 

4.3.4. NPM (Net Profit Margin) 

Nilai NPM (Net Profit Margin) pada tabel 4.4 di tahun 2010 adalah 

sebesar 8,74%, yang berarti bahwa setiap Rp 100 penjualan, perusahaan 

menghasilkan laba bersih sebesar Rp 8,74. Pada tahun 2011 nilai NPM adalah 

sebesar 8,46% yang berarti setiap Rp 100 penjualan, perusahaan menghasilkan 

laba bersih Rp 8,46. Jika dilihat nilai GPM tahun 2010 dan tahun 2011, nilai GPM 

di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp 0,28. Hal ini disebabkan oleh 

tingkat pertumbuhan beban operasional diatas 100% yakni sebesar 131,88%. 

Sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan dan Hak Pihak Ketiga Atas Bagi 

Hasil Dana Syirkah Temporer dibawah 100% yakni masing-masing sebesar 

87,75% dan 80,16%. Sehingga berpengaruh terhadap nilai pertumubuhan laba 

bersih ditahun 2011 yaitu sebesar 81,73%. Hal ini berarti perusahaan tidak dapat 

mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun 2011. Dapat dikatakan 

perusahaan tidak efisien untuk mengendalikan beban-beban yang berkaitan 

dengan kegiatan operasionalnya. 

Pada tahun 2012 nilai NPM BNI Syariah adalah sebesar 10,88%, 

mengalami peningkatan sebesar 2,42% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 

8,46%. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 
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2011 yang mengalami penurunan dari tahun 2010. Peningkatan nilai NPM ditahun 

2012 terjadi karena laba bersih mencapai Rp 101.892 juta tumbuh sebesar Rp 

35.538 juta atau 53,56% dibandingkan laba bersih selama tahun 2011 sebesar Rp 

66.354 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya nilai 

pertumbuhan pada beban operasional dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 

2011 nilai pertumbuhan beban operasional sebesar 145,17%, pada tahun 2012 

nilai pertumbuhan beban operasional  turun menjadi 76,06%. Penurunan 

pertumbuhan beban tersebut, dapat diartikan bahwa perusahaan dapat 

mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasionalnya atau 

dengan kata lain perusahaan telah menunjukkan efisiensi pengelolaan sumber 

daya perusahaan. Meskipun pertumbuhan pada penjualan dan Hak Pihak Ketiga 

Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan. Nilai pertumbuhan pada penjuaan dan Hak Pihak Ketiga Atas Bagi 

Hasil Dana Syirkah Temporer masing-masing sebesar 19,42% dan 15,31%. 

Kecilnya nilai pertumbuhan di tahun 2012 tersebut, tidak berpengaruh pada hasil 

perhitungan nilai NPM yang menunjukkan peningkatan di tahun 2012. 

Secara keseluruhan kinerja Bank BNI Syariah bila dilihat dari nilai NPM 

ditahun 2011 dapat dikatakan kurang baik. Karena nilai NPM dari tahun 2010 ke 

2011 mengalami penurunan. Sedangkan pada 2012 nilai NPM mengalami 

peningkatan. Hal ini berarti kinerja Bank BNI Syariah bila diukur dengan 

pertumbuhan nilai NPM di tahun 2012, lebih baik jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan nilai NPM ditahun 2011. Penurunan nilai NPM ditahun 2011 

disebabkan karena nilai pertumbuhan beban operasional yang tumbuh diatas 

100%. Sedangkan pada nilai pertumbuhan pendapatan tumbuh dibawah 100%. 
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Hal tersebut berarti Bank BNI Syariah tidak efisien dalam penggunaan biaya-

biaya operasionalnya. Tahun 2012 dapat dikatakan bahwa penggunaan biaya-

biaya operasional Bank BNI Syariah lebih efisien dibandingkan tahun 2011. Hal 

ini karena nilai pertumbuhan beban operasional di tahun 2012 dibawah 100%.  

 

4.4. Solusi Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah 

Bank BNI Syariah perlu meningkatkan kualitas kinerjanya pada tahun-

tahun berikutnya. Menurut laporan laporan Direksi Bank BNI Syariah, disamping 

kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang melambat, Bank BNI Syariah 

tetap harus menjaga kinerja yang sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 

Direktur Bisnis Bank Syariah Imam T. Satono mengatakan bahwa, 

perusahaan akan menerapkan strategi ekspansi pembiayaan pada awal tahun 

sehingga masuk paruh kedua tidak perlu terlalu ekspansif, disamping kondisi 

perekonomian domestik tengah melambat. Imbuhnya, fokus pada segmen usaha 

mikro, kecil dan menengah, serta pembiayaan perumahan, adalah beberapa 

strategi yang dapat dilakukan Bank BNI Syariah pada tahun berikutnya. Dengan 

begitu dapat menaikkan nilai-nilai pada pembiayaan yang merupakan pengaruh 

terbesar peningkatan pada nilai aset. Sehingga Bank BNI Syariah dapat 

meningkatkan nilai pendapatan bagi hasil atas pembiayan yang diberikan dan 

dapat meningkatkan nilai laba bersih di tahun berikutnya. Selain itu, melihat 

perkembangan perekonomian domestik, Bank BNI Syariah akan melambatkan 

pertumbuhan pembiayaan di segmen komersial, utamanya untuk sekor-sektor 
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kontruksi, pertambangan, dan sektor lain yang memiliki kebutuhan impor cukup 

tinggi. 

Bank BNI Syariah juga harus mempertahankan strategi-strategi bisnis 

yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan meningkatkan kembali 

jumlah nasabah melalui produk-produk unggulannya yang sudah ada seperti 

tabungan iB Hasanah, tabungan iB Bisnis Hasanah, produk pembiayaan Griya iB 

Hasanah, Talangan Haji iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Wirausaha iB 

Hasanah dan iB Hasanah Card. Dengan melalu promosi dan sosialisasi yang tepat 

kepada segmen-segmen tertentu adalah upaya lain yang dapat membantu Bank 

BNI Syariah dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. 

Menurut anual report Bank BNI Syariah tahun 2013 pada rencana 

bisnisnya adalah dengan meningkatkan nilai fee based income antara lain melalui 

optimalisasi bisnis rahn, kartu Hasanah, pengembangan remittance dan trade 

finance serta transactional banking. Dengan demikian peran Bank BNI Syariah 

dengan sistem bagi hasil pada sisi pengerahan dana, dapat mendukung program 

pemerintah dalam upaya pemerataan pendapatan secara adil. Sedangkan pada sisi 

penyaluran dana dimana bank syariah mampu memperluas daya jangkau dan 

penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan masyarakat. Hal tersebut akan 

mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan kesempatan berusaha 

yang berdampak pada perluasan kesempatan kerja, dan mendukung upaya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio 

profitabilitas serta hasil pembahasan dan analisis data pada bab sebelumnya, maka 

pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perhitungan nilai ROA Bank BNI Syariah tahun 2010-2012 

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pada SE 

BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 mengenai pengukuruan kinerja bank 

dari hasil perhitungan ROA dengan matriks penilaian peringkat, nilai 

ROA Bank BNI Syariah tahun 2010-2012 dikatakan CUKUP 

SEHAT. Hal ini karena hasil perhitungan ROA di tahun 2010-2012 

dikategorikan masuk di dalam peringkat tiga.  

2. Berdasarkan pada SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004 mengenai 

pengukuruan kinerja bank dari hasil perhitungan ROE dengan matriks 

penilaian peringkat, nilai ROE tahun 2010 Bank BNI Syariah 

dikatakan KURANG SEHAT. Hal ini karena hasil perhitungan ROE 

dikategorikan masuk di dalam peringkat empat. Nilai ROE tahun 2011 

dan 2012 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut berarti bahwa nilai ROE Bank BNI Syariah 

masuk dalam kategori peringkat tiga yaitu CUKUP SEHAT. 
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3. Hasil perhitungan GPM Bank BNI Syariah jika dilihat secara 

keseluruhan di tahun 2010-2012, menunjukkan kinerja yang baik. 

Karena semakin tinggi nilai GPM maka semakin baik pula keadaan 

operasional perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menunjukkan 

bahwa Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer 

lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. 

4. Secara keseluruhan kinerja Bank BNI Syariah bila dilihat dari nilai 

NPM ditahun 2011 dapat dikatakan kurang baik. Karena nilai NPM 

dari tahun 2010 ke 2011 mengalami penurunan. Sedangkan pada 2012 

nilai NPM mengalami peningkatan. Hal ini berarti kinerja Bank BNI 

Syariah di tahun 2012, lebih baik jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan nilai NPM ditahun 2011. Peningkatan kinerja tersebut 

karena penggunaan biaya-biaya operasional Bank BNI Syariah lebih 

efisien dibandingkan tahun 2011. 

5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang sebagaimana telah diuraikan, maka akan 

diberikan beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut : 

1. Bank BNI Syariah harus lebih efisien dalam penggunaan biaya-biaya 

operasionalnya. Hal tersebut agar dapat meningkatkan nilai Net Profit 

Margin di tahun-tahun mendatang.  

2. Disamping Bank BNI Syariah harus meminimalkan dalam penggunaan 

biaya-biayanya, Bank BNI Syariah juga perlu meningkatkan kembali nilai 

pendapatannya diperiode berikutnya dengan cara meningkatkan nilai 
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pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut untuk 

meningkatkan kinerja Bank BNI Syariah agar mencapai pada tingkat yang 

sangat baik di tahun-tahun berikutnya. 
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Lampiran 1 

Perhitungan Rasio Profitabilitas 

 

1. Tahun 2010 

a. Return On Assets  

 
Return On Assets = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Aset 

 

  
= 

Rp 36.512 
X 100% 

Rp 6.394.924 

 

   = 0,57% 

b. Return On Equity 

 
Return On Equity = 

Laba Bersih 
X 100% 

Rp 36.512 

  

  
= 

Ekuitas 
X 100% 

Rp 1.051.450 

 

  = 3,47% 

c. Gross Profit Margin 

 
Gross Profit Margin = 

Hak Bagi Hasil Milik Bank 
X 100% 

Total Pendapatan 
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Lanjutan Lampiran 1 

 
Gross Profit Margin = 

Rp 277.555 
X 100% 

Rp 417.661 

 

  = 66,45% 

 

d. Net Profit Margin 

 
Net Profit Margin = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Pendapatan 

 

 
Net Profit Margin = 

Rp 36.512 
X 100% 

Rp 417.661 

 = 8,74% 

2. Tahun 2011 

a. Return On Assets  

 
Return On Assets = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Aset 

 

  
= 

Rp 66.354 
X 100% 

Rp 8.466.887 

 

   = 0,78% 

b. Return On Equity 

 
Return On Equity = 

Laba Bersih 
X 100% 

Ekuitas 
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Lanjutan Lampiran 1 

 

  
= 

Rp 66.354 
X 100% 

Rp 1.076.677 

 

  = 6,16% 

c. Gross Profit Margin 

 
Gross Profit Margin = 

Hak Bagi Hasil Milik Bank 
X 100% 

Total Pendapatan 

   

  
= 

Rp 531.731 
X 100% 

Rp 784.114 

 

  = 67,81% 

 

d. Net Profit Margin 

 
Net Profit Margin = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Pendapatan 

 

  
= 

Rp 66.354 
X 100% 

Rp 417.661 

 = 8,46% 
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Lanjutan Lampiran 1 

3. Tahun 2012 

a. Return On Assets  

 
Return On Assets = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Aset 

 

  
= 

Rp 101.892 
X 100% 

Rp 10.645.313 

 

   = 0,96% 

b. Return On Equity 

 
Return On Equity = 

Laba Bersih 
X 100% 

Ekuitas 

  

 

  
= 

Rp 101.892 
X 100% 

Rp 1.187.219 

 

  = 8,58% 

c. Gross Profit Margin 

 
Gross Profit Margin = 

Hak Bagi Hasil Milik Bank 
X 100% 

Total Pendapatan 

   

  
= 

Rp 645.350 
X 100% 

Rp 936.406 

 

  = 68,92% 
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d. Net Profit Margin 

 
Net Profit Margin = 

Laba Bersih 
X 100% 

Total Pendapatan 

 

  
= 

Rp 101.892 
X 100% 

Rp 936.406 

 = 10,88% 
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Lampiran 2 

Ikhitisar Keuangan Neraca Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 
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Lampiran 3 

Ikhtisar Keuangan Laba Rugi Bank BNI Syariah Periode 2010-2012 
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Lampiran 4 

Laporan Keuangan Neraca Bank BNI Syariah Periode 2010-2011 
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Lanjutan Lampiran 4 
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Lanjutan Lampiran 4 
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Lanjutan Lampiran 4 
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Lampiran 5 

Laporan Keuangan Laba Rugi Bank BNI Syariah Periode 2010-2011 
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Lampiran 6 

Ringkasan Laporan Laba Rugi Bank BNI Syariah Periode 2011-2012 
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Lanjutan Lampiran 6 

 


