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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 

(SPS OJK), pada akhir tahun 2017 terdapat 13 bank umum yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dikenal dengan istilah Bank 

Umum Syariah (BUS).  Dari ke 13 BUS hanya satu BUS yang masuk ke dalam 

kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 atau  memiliki modal inti lebih 

dari Rp5 Triliun. Sembilan BUS masuk dalam kategori BUKU 2 dengan modal 

inti minimal Rp1 Triliun. Tiga BUS lainnya masuk dalam kategori BUKU 1 

dengan modal inti minimal Rp100 Miliar. 

 Sembilan BUS yang masuk dalam kategori BUKU 2 yaitu Bank 

Muamalat, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, BTPN 

Syariah, Panin Dubai Syariah Bank, Maybank Syariah dan Bank Aceh Syariah. 

Total aset BUS BUKU 2 mendominasi sebesar 63,54% dari aset perbankan 

syariah Indonesia di tahun 2017, sehingga kondisi yang dihadapi BUS BUKU 2 

cukup menggambarkan kondisi perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya 

adalah isu strategis kondisi permodalan yang dihadapi hampir semua BUS yang 

mengakibatkan keterbatasan pengembangan infrastruktur dan segmen layanan 

yang lebih bervariasi.  

 Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham kepada masyarakat 

merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala 

keterbatasan permodalan. PDSB adalah BUS pertama yang mencatatkan 

sahamnya di bursa (go public) sekaligus mengukir sejarah pada perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Penawaran saham perdana telah dilaksanakan 

pada tanggal 15 Januari 2014 dengan penawaran 4,75 Miliar saham dengan harga 

Rp 100,-/ lembar dan menerbitkan 950 Ribu Waran Seri I. Total dana yang 

berhasil diperoleh sebesar Rp467,64 Miliar atau 11,53% total saham PDSB yang 

dimiliki masyarakat melalui IPO.  

Dengan adanya kepemilikan saham oleh masyarakat, PDSB dituntut untuk 

memberikan  keterbukaan informasi secara penuh dan meningkatkan competitive 

advantage untuk pengembangan usaha maupun meningkatkan citra perusahaan. 

Abraham et al. (2015) menyebutkan bahwa IPO mengkomunikasikan sinyal 

positif yang kuat bahwa perusahaan akan memulai periode pertumbuhan dengan 

berhasil menggunakan modal baru yang diajukan. Dari  laporan realisasi 

penggunaan dana hasil penawaran umum saham yang wajib dipublikasikan 

kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), PDSB telah berhasil menghabiskan dana 

sebesar Rp 467,64 Miliar dengan rincian penggunaan antara lain sebesar Rp 

374,11 Miliar untuk pembiayaan modal kerja dan Rp 93,53 Miliar untuk 

pengembangan jaringan dan infrastruktur. 

Pelaksanaan IPO dan realisasi penggunaan dana dapat berdampak terhadap 

kinerja keuangan perbankan yang diwakili oleh BOPO, ROA, CAR dan NPF. 

Selain itu dapat berdampak terhadap efisiensi yang diukur menggunakan input 

dan output  dengan pendekatan PDSB sebagai lembaga intermediasi.  
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Perumusan Masalah 

PDSB merupakan BUS pertama yang melakukan IPO sehingga menjadi 

tolak ukur bagi BUS lain dalam merencanakan dan melaksanakan IPO. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja keuangan pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB. 

2. Bagaimana efisiensi pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB bila dibandingkan 

dengan  industri BUS di Indonesia. 

3. Bagaimana efisiensi pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB bila dibandingkan 

dengan  BUS BUKU 2 di Indonesia. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB. 

2. Untuk mengetahui efisiensi pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB bila 

dibandingkan dengan  industri BUS di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui efisiensi pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB bila 

dibandingkan dengan  BUS BUKU 2 di Indonesia. 

Manfaat Penelitian 

   Selain untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini dapat bermanfaat 

kepada pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi industri perbankan syariah, sebagai bahan pertimbangan manajemen  

BUS sebelum pelaksanaan IPO. 

3. Bagi regulator sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan pengembangan 

perbankan syariah penguatan modal BUS melalui IPO. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian adalah PDSB sebagai satu-satunya BUS yang 

telah melalui empat periode laporan keuangan pasca pelaksanaan IPO sehingga 

dapat dianalisa  kinerja keuangan, efisiensi pra dan pasca IPO.  

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Efisiensi 

Konsep Efisiensi Operasional 

 Efisiensi menurut Wheelock dan Wilson (1999) adalah ukuran penting 

dari kondisi operasional bank dan merupakan indikator kesuksesan suatu bank. 

Menurut Hadad dkk (2003), efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja 

yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja 

sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan 




