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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Adyani (2011), bertujuan untuk 

mengetahui peranan rasio keuangan dalam memprediksi tingkat profitabilitas 

pada bank umum syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR dan FDR 

tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. 

Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) bank. 

Dwidingga (2015) penelitiannya bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh variabel inflasi, GDP, NPF, BOPO dan NM terhadap ROA secara 

parsial dan secara simultan. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti 

adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan pada variabel inflasi, GDP, NPF, BOPO 

dan NM terhadap ROA. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel 

Inflasi, NPF, BOPO dan NM berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

ROA, sedangkan GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Naomi (2009) tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

Inflasi, BI Rate dan Nilai Mata Uang Bank terhadap Profitabilitas Bank. 

Metode analisis yang digunakan yaitu Regresi berganda. Hasil dari penelitian 
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menunjukkan bahwa Inflasi dan Nilai tukar mata uang berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas bank, sedangkan BI Rate tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank. 

Rahman (2015) penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, BI Rate dan Kurs sebagai variabel independen serta 

profitabilitas bank yang diukur dengan ROA sebagai variabel dependen. Alat 

analisis yang digunakan yaitu regregi berganda. Hasil dalam penelitian 

menujukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Kurs dan BI Rate secara bersama-

sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap ROA. Secara parsial 

variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, BI 

Rate tidak berpengaruh terhadap ROA, dan variabel Kurs secara signifikan 

negatif terhadap ROA. 

Saputra (2015), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

inflasi, suku bunga BI, PDB, jumlah uang beredar dan kurs terhadap ROA 

bank syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi 

berganda. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa suku bunga BI 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, kurs berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA, sedangkan inflasi, PDB dn jumlah uang 

beredar tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Stiawan (2009), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

kondisi ekonomi makro, karakteristik bank dan pangsa pasar terhadap 

profitabilitas bank syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan inflasi dan pertumbuhan GDP 

tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel FDR, 

pangsa pasar, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan 

variabel NPF, BOPO dan SIZE berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. 

Tulasmi (2015), dengan tujuan penelitian untuk mengkaji variabel-

variabel yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Metode 

analisis yang digunakan yaitu uji beda mean, stasioneritas data, uji 

kointegrasi, uji asumsi klasik dan membentuk Error Correction Model 

(ECM). Hasil dari penelitian ini adalah faktor internal yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri meliputi CAR dengan arah 

negatif, BOPO dengan arah negatif, dan NPF dengan arah negatif. Sedangkan 

faktor eksternal yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri adalah Tingkat Inflasi dengan arah positif, Tingkat Suku Bunga 

dengan arah negatif, dan Nilai Tukar Rupiah dengan arah negatif. Sementara 

faktor FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah 

Mandiri. 

Wibowo (2012), tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh pengaruh suku bunga, Inflasi, CAR, BOPO dan NPF terhadap 

profitabilitas bank syariah. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

suku bunga, inflasi, CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Sedangkan BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ROA. 
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Relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Comparatif 

Research/penelitian perbandingan. Penelitian ini membandingkan objek 

penelitian dan variabel yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Objek 

pada penelitian sekarang lebih memfokuskan pada satu bank yaitu Bank 

Syariah Mandiri agar pengaruh yang diberikan oleh variabel faktor internal 

yang diproksikan dengan CAR dan NPF, dan variabel faktor eksternal yang 

diproksikan dengan PDB Dan BI Rate dapat terlihat jelas. 

B. Landasan Teori  

1. Profitabilitas  

Pengertian profitabilitas dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan 

perusahaan atau badan dalam membentuk laba dengan memperhatikan 

modal yang digunakan (Dendawijaya, 2000:115). 

Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan 

dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba 

tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. 

Terdapat tiga rasio yaitu Net Profit Margin (NPM) untuk mengetahui 

proporsi pendapatan yang berhubungan dengan laba, Return On Asset 

(ROA) untuk mengetahui kemampuan produktivitas dalam mengelola 

dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan 

keuntungan, Return On Equity (ROE) untuk mengukur pengembalian atas 

ekuitas pemegang saham. Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, 
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Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dan tidak 

memasukkan unsur ROE. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai 

pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari 

sebagian besar dana simpanan masyarakat. ROA digunakan untuk 

mengukur perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Dendawijaya, 2009:117). 

Sehingga dalam penelitian ini profitabilitas yang digunakan yaitu ROA. 

a. Return On Asset (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Bank 

Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih 

mengutamakan tingkat profitabilitas yang diukur dengan aset, dimana 

dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat 

(Dendawijaya, 2009:119). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, 

maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi 

penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118). Secara matematis ROA 

dirumuskan sebagai berikut:  

ROA =  
Laba Sebelum Pajak

Total Aset 
X 100% 

 

 

 



13 

 

2. Faktor Internal Bank 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol 

risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal bank (Kuncoro, 2002:562). Menurut peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum, bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR).  

Modal bank terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan 

modal pelengkap. Modal inti adalah modal yang berasal dari para 

pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para 

pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan modal 

pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan 

penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman 

subordinasi. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan 

ATMR yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan 

ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan 

cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot 

risiko masing-masing aktiva. ATMR aktiva administratif diperoleh 

dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang 

bersangkutan dengan risiko. 



14 

 

Jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai 

operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kuncoro, 

2002:564). Besarnya nilai CAR suatu bank dapat dihitung dengan 

rumus: 

CAR =  
Modal

ATMR
 𝑋 100% 

 

b. Non Performing Financing (NPF) 

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva 

produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut 

untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva 

produktif yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan 

kualitas asset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh 

bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank. Aktiva 

produktif yang dinilai kualitasnya meliputi penanaman dana baik 

dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan surat 

berharga (Siamat, 2005:236). Setiap penanaman dana bank dalam 

aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat 

kolektibilitasnya. Kolektibilitas dapat diartikan sebagai keadaan 

pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh 

nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang 

ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. 
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Risiko kredit yang diterima bank merupakan salah satu risiko 

usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit 

yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu 

kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang 

bersangkutan (Sinungan, 2000:112). NPF yang tinggi akan 

memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan 

oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan 

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) 

yang diperoleh bank (Kasmir, 2004:121). Kredit dalam hal ini adalah 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit 

kepada bank lain. Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit dengan 

kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Arthesa, 2009). Sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia besarnya 

NPF yang baik adalah dibawah 5%. 

Pada bank syariah istilah Non Performing Loan (NPL) diganti 

dengan Non Performing Financing (NPF) karena dalam syariah 

menggunakan prisip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko 

kredit yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah 

dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka 

semakin buruk kinerja bank tersebut (Muhammad, 2005:85). NPF 

dirumuskan sebagai berikut: 
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NPF =  
Jumlah Pembiayaan Bermasalah

Total Pembiayaan
 X 100% 

 

3. Faktor Eksternal Bank / Variabel Makro Ekonomi 

a. Produk Domestik  Bruto (PDB) 

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu 

(Mankiw, 2006:18). Terdapat dua pengaruh (perekonomian 

menghasilkan output barang dan jasa dengan lebih banyak dan barang 

dan jasa yang dijual pada harga yang lebih tinggi) (Mankiw, 2006:19). 

Ukuran dari jumlah produksi yang tidak dipengaruhi oleh 

perubahan harga, dapat menggunakan GDP riil (real GDP) yang 

menilai produksi barang dan jasa pada harga tetap. GDP riil 

menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai 

produksi barng dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil tidak 

dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya 

mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. 

Jadi, GDP riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam 

perekonomian (Mankiw, 2006:21). 

Selain GDP riil, alat ukur yang lain yaitu GDP nominal. GDP 

nominal mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan 

harga-harga dimasa sekarang. GDP nominal dalam perhitungannya 

dipengaruhi kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan 

juga kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Dari kedua statistika ini 



17 

 

dapat diketahui statistika yang ketiga yaitu, deflator GDP, yang 

mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang 

diproduksi. Deflator GDP mengukur tingkat harga-harga saat ini 

relatif terhadap tingkat harga-harga ditahun pokok. Deflator GDP 

merupakan salah satu ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk 

mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian (Mankiw, 

2006:22). 

b. BI Rate  

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang 

diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu 

tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter 

(Siamat, 2005:108). 

1) Teori Suku Bunga 

a) Teori suku bunga fisher 

Suku bunga atau tingkat bunga adalah hal yang penting 

diantara variabel-variabel makroekonomi. Esensinya, tingkat 

bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan 

masa depan. Terdapat dua tingkat suku bunga yaitu tingkat 

bunga rill dan nominal. Ekonom menyebutkan bahwa tingkat 

bunga yang dibayar bank sebagai tingkat bunga nominal 

(nominal interest rate) dan kenaikan dalam daya beli 

masyarakat dengan tingkat bunga rill (real interest rate). Jika 

i menyatakan tingkat bunga nominal, r tingkat bunga rill, dan 
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π tingkat inflasi, maka hubungan diantara ketiga variabel ini 

bisa ditulis sebagai:  

r = i - π  

Tingkat bunga rill adalah perbedaan diantara tingkat bunga 

nominal dan tingkat inflasi. Persamaan diatas disebut 

persamaan fisher (fisher equation). Persamaan tersebut 

menunjukan bahwa tingkat bunga dapat berubah karena dua 

alasan yaitu karena tingkat bunga rill berubah atau karena 

tingkat inflasi berubah (Mankiw, 2000:158). 

b) Teori tingkat bunga keynes 

Keynes berpendapat bahwa bunga adalah semata-mata 

merupakan gejala moneter, bunga adalah sebuah pembayaran 

untuk menggunakan uang. Berdasarkan pendapat tersebut, 

Keynes menganggap adanya pengaruh uang terhadap sistem 

perekonomian seluruhnya. Dalam buku klasiknya the general 

theory, Keynes menjabarkan pandangannya tentang 

bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek. 

Penjelasan itu disebut teori preferensi likuiditas, dimana teori 

ini menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh 

keseimbangan dari penawaran dan permintaan uang. 
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan CAR dengan  ROA 

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol 

risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal bank (Kuncoro, 2002:562). 

Sehingga dengan meningkatnya modal bank maka kesehatan bank 

yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan 

dengan modal yang besar maka kemampuan untuk memperoleh laba bank 

juga semakin besar (Dendawijaya, 2009:124). Karena dengan modal yang 

besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya 

kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Jadi semakin tinggi 

modal yang dimiliki bank akan menambah kepercayaan nasabah untuk 

menyimpan dana ke bank, sehingga dengan bertambahnya nasabah juga 

akan memperoleh peluang profitabilitas ROA yang tinggi. Namun 

sebaliknya semakin kecil modal yang dimiliki bank mengurangi 

kepercayaan nasabah sehingga nasabah tidak mau menyimpan dana ke 

bank yang mengakibatkan semakin sedikit juga peluang memperoleh 

profitabilitas. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 

pasal 2 ayat 1 tercantum, bank wajib menyediakan modal minimum 

sebesar 8%.  
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2. Hubungan NPF dengan ROA 

NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak 

dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank 

tersebut (Muhammad, 2005:83). Dengan demikian apabila suatu bank 

mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak 

profesional dalam pengelolaan pembiayaan, sekaligus memberikan 

indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank 

tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. 

Sehingga semakin besar NPF, akan mengakibatkan menurunnya ROA, 

yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun karena risiko 

pembiayaan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika NPF menurun 

maka ROA akan semakin meningkat sehingga kinerja keuangan bank 

dapat dikatakan semakin baik.  

3. Hubungan PDB dengan ROA 

PDB merupakan indikator makro ekonomi yang akan 

mempengaruhi kinerja keuangan bank. Jika PDB naik, maka akan diikuti 

peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk 

menabung (saving) juga ikut meningkat. Peningkatan saving ini akan 

mempengaruhi ROA bank umum syariah (Sukirno, 2003:54). Ketika 

saving naik maka bank akan memiliki kelebihan dana, setelah memiliki 

kelebihan dana bank yang kemudian akan dialokasikan untuk pembiayaan 

yang menjadi sumber pendapatan utama dalam aktivitas perbankan. 



21 

 

Ketika pendapatan utama bank telah bertambah maka keuntungan atau 

ROA pun juga ikut menigkat. 

4. Hubungan BI Rate dengan ROA 

Kenaikan BI rate mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, 

sehingga pihak bank kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak 

ketiga (giro, tabungan, deposito). Hal ini mengakibatkan cost of fund 

bank bertambah/tinggi. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga 

kredit yang tinggi, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan 

pembiayaan yang diberikan. Apabila nasabah sudah mulai keberatan 

dengan adanya suku bunga yang tinggi maka akan menaikkan 

kemungkinan kredit macet (Wibowo, 2012). 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi 

(Kuncoro, 2013:59). Berdasarkan urain di atas maka penelitian ini 

menggunakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA Bank 

Syariah Mandiri. 

2. Diduga NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA Bank 

Syariah Mandiri. 

3. Diduga PDB berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA Bank 

Syariah Mandiri. 
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Profitabilitas: 

(ROA) 

4. Diduga BI Rate berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA Bank 

Syariah Mandiri. 

E. Kerangka Konseptual 

Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing 

(NPF), Produk Domestik Bruto (PDB) dan BI Rate selama periode Maret 

2006-Desember 2015 dijadikan sebagai variabel bebas yang secara simultan 

atau berasama-sama diduga mempengaruhi profitabilitas (ROA). Skema 

hubungan antara profitabilitas (ROA) dengan variabel yang 

mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

Faktor Internal: 

(CAR dan NPF) 

Faktor Eksternal/Variabel 
Makro Ekonomi: 

(PDB dan BI Rate) 


