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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. meskipun ruang lingkup 

yang hampir sama tetapi karena objek, periode waktu, dan alat analisis yang 

digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut beberapa 

ringkasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama dan Judul Variabel  Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Rheza Oktaviana dan 

Muhammad Syaichu, 

Analisis Pengaruh 

SIZE, ROA, FDR, 

NPF, dan BOPO 

terhadap Capital 

Adequacy Ratio pada 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 

2010-2014 

Variabel X 

: SIZE, 

ROA, 

FDR, 

NPF, dan 

BOPO. 

Variabel Y 

: CAR 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

SIZE, FDR, dan 

NPF mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

sedangkan ROA 

dan BOPO 

mempunyai 

pengaruh yang 

tidak signifikan 

2 Siti Fatimah, Pengaruh 

Rentabilitas, Efisiensi 

dan Likuiditas 

terhadap Keckupan 

Modal pada Bank 

Umum Syariah 

Variabel X 

: ROA, 

BOPO, 

FDR. 

Variabel Y 

: CAR 

Metode 

analisisi 

VECM 

(Vektor Error 

Corection 

Model) 

ROA, BOPO, dan 

FDR mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap CAR 

3 Yeano Dwi , Andhika, 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel X 

: Ukuran 

Bank 

(LNSIZE), 

Metode 

regresi data 

panel 

Ukuran Bank 

(LNSIZE), NPF, 

ROE, dan FDR 

sama-sama 

11 
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No Nama dan Judul Variabel  Alat Analisis Hasil Penelitian 

Bank Umum Syariah 

di Indonesia  

NPF, 

ROE, dan 

FDR. 

Variabel Y 

: CAR 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap CAR 

4 Fitria Sakinah, Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

Periode Maret 2009 – 

Desember 2011 

Variabel X 

: ROA, 

FDR, Kurs 

dan Inflasi. 

Variabel Y 

: CAR 

Metode 

ekonometrika 

yaitu metode 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) 

ROA, FDR dam 

Inflasi mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap CAR 

sedangkan  Kurs 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan 

terhadap CAR. 

5 Ima Fitri, Pengaruh 

Likuiditas dan 

profitabilitas terhadap 

Kecukupan Modal PT 

Bank Muamalat 

Indonesia Tbk 

Variabel X 

: NIM dan 

LDR. 

Variabel Y 

: CAR 

Analisis 

regesi linear 

berganda 

FDR mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

sedangkan NIM 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan 

6 Intannes Putri, analisis 

Pengaruh Kualitas 

aset, Likuiditas, 

Efisiensi Usaha dan 

Profitabilitas terhadap 

Kecukupan Modal 

Pada Bank Umum 

Syariah Periode 2012-

2015 

Variabel X 

: NPF, 

FDR, 

BOPO, 

ROA. 

Variabel Y 

: CAR 

Analisis 

regresi data 

panel 

NPF, FDR, BOPO 

dan ROA 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap CAR 

 

Rheza Oktaviana, Muhammad Syaichu dengan judul “Analisis Pengaruh 

SIZE, ROA, FDR, NPF, dan BOPO terhadap Capital Adequacy Ratio pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini variabel dependen dan independen. Variabel 

independen yang digunakan adalah SIZE, ROA, FDR, NPF dan BOPO 
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sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kecukupan modal (CAR). 

Hasil penelitian ini bahwa variabel SIZE dan Non Performing Financing (NPF) 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), variabel Financing to 

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sedangkan Return On Assets (ROA) berpengaruh 

positif namun tidak signifikan dan BOPO mempunyai hasil bepengaruh negatif 

tidak signifikan. 

Siti Fatimah dengan judul “Pengaruh rentabilitas, Efisiensi dan Likuiditas 

terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini 

menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel 

independen yang digunakan adalah Rentabilitas (ROA), Efisiensi (BOPO), dan 

Likuiditas (FDR) serta variabel dependen yang digunakan adalah Kecukupan 

Modal (CAR). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ROA berpengaruh 

mempunyai pengaruh negatif signifikan pada CAR, BOPO mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap CAR, dan FDR mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap CAR. 

Yeano Dwi Andhika dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian 

ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel independen 

yang digunakan adalah Ukuran Bank (LNSIZE), Non Performing Financing 

(NPF), Return On Equity (ROE) dan Financing to Deposit Ratio (FDR), 

variabel dependen yang digunakan peneliti tersebut adalah Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Hasil penelitian ini mengatakan bahwa LNSIZE mempunyai 
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pengaruh negatif signifikan terhadap CAR, NPF mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR, ROE mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR sedangkan FDR mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap CAR. 

Fitria Sakinah dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Maret 

2009-Desember 2011”. Variabel dependen yang digunakan peneliti tersebut 

adal CAR dan variabel independen yang digunakan adalah ROA, FDR, Kurs 

dan Inflasi. Hipotesis penelitian ini menggunakan eviews. Hasil penelitian pada 

peneliti tersebut adalah ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

CAR. FDR mempunyai pengaruh positih signifikan terhadap CAR, kurs 

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR dan inflasi 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap CAR. 

Ima Fitri dengan judul“Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap 

Kecukupan Modal PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”. Variabel dependen 

pada penelitian tersebut menggunakan rasio CAR dan variabel independen 

menggunakan Likuiditas (LDR) dan Profitabilitas (NIM). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif .dengan 

menggunakan data sekunder, dengan hasil bahwa secara parsial bahwa FDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap CAR sedangkan, NIMberpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap CAR. 

Intannes Putridengan judul“Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, 

Efensiensi Usaha Dan Profitabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada Bank 
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Umum Syariah Peridoe 2012-2015”.  Penelitian ini menggunakan variabel 

dependen Kecukupan Modal (CAR) dan menggunakan variabel independen yaitu 

Kualitas aset (NPF), Likuiditas (FDR), Efisiensi Usaha (BOPO) dan Profitabilitas 

(ROA). Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian 

tersebut adalah NPF mempunyai pengaruh positi tidak signifikan terhadap CAR, 

FDR mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap CAR, BOPO mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhaap CAR, ROA mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR. 

 

B. Pengertian Bank Syariah 

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang dimaksud bank syariah adalah Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank 

Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah 

bank syatiah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

9

 

                                                           
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakart: Gema Insani Press, 

2001), 18. 
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Tujuan bank syariah diuraikan dalam Pasal 3, bahwa Perbankan Syariah 

bertujuan menunjang pelaksaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada 

bagian penjelasan tersebut dinyatakan dalam mencapai tujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada 

prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah). 

Fungsi bank syariah diuraikan menjadi 4, yaitu : 

a. Wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. 

b. Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu 

menerima dana dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah dan bentuk soial lainnya 

serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat 

c. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya 

kepada penglola wakaf (nazhir) sesuai dengan kedendak pemberi wakaf (wakif). 

Berikut ini adalah perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat 

dari tabel 2.2 dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan investasi-investasi yang 

halal saja 

Investasi halal dan haram 

2 Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli, atau sewa 

Memakai perangkat bunga 

3 Profit dan falah *Oriented Profit Oriented 

4 Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk debitur 

5 Penghimpunan dana penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah 

Tidak terdapat dewan sejenis 

 



17 
 

 

C. Prinsip Bank Syariah 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

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

atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. 

 Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan 

dan perbankan serta bisnis lainnya. Prinsip utama yang diikuiti oleh bank Islam 

sebagai berikut : 

a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi 

b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang 

sah 

c. Memberikan zakat.10 

 

D. Kinerja Keuangan Perbankan 

Menurut Jumingan (2011 : 239) kinerja keuangan merupakan gambaran 

kondisi keuangan pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan 

dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.11 

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mempunyai sebuah 

tujuanuntukmemperoleh keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan 

                                                           
10Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004), 25. 
11Jumingan. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 239. 
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jasa keuangan kepada masyarakat. Ketika memperoleh keuntungan optimal, bank 

dapat memberikan keuntungan untuk pemilik saham karena dapat membagikan 

deviden dan memberi keuntungan dari peningkatan harga saham, yang dimiliki, 

selain itu dapat menarik investor lain menanamkan saham.  

Penting bagi bank untuk selalu menjaga kinerjanya dengan baik. Salah satu 

indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yaitu kenaikan nilai saham 

dan kenaikan jumlah dana dari pihak ketiga. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana 

kepada bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak 

manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik.12 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya.Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan 

di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi 

keuangan dan kinerja di masa depan. Analisis yang menyeluruh dari kinerja bank 

tidak hanya dilihat dari laporan keuangannya saja namun dapat dilihat dari kinerja 

manajemen yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan. 

Perhitungan kinerja keuangan bank syariah menurut peraturan Bank Syariah 

Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank 

umum berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut: 

a. Rasio permodalan 

                                                           
12Ariyanti, L. E. (2010). Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA Dan Kualitas 

Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba Pada Bank Umum Di Indonesia (Doctoral Dissertation, 

UNIVERSITAS DIPONEGORO), 24. 
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Rasio permodalan digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam menyerap kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula 

digunakan untuk mengukur besar kecil tersebut.Menurut Kasmir 

(2010:93) Kecukupan modal merupakan salah satu indikator kemampuan 

bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang 

diderita bank dan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.13 

b. Rasio kualitas aktiva produktif      

 Rasio kualitas aktiva produktif digunakan untuk mengetahui kualitas 

aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing 

dalam bentuk kredit, surat berharga dan penyertaan.Lukman Dendawijaya 

(2009, 61) mendefinisikan aktiva produktif atau earning assets yaitu: “Aktiva 

produktif atau earning assets adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta 

asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan 

sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan 

sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya 

operasional bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya 

operasional lainnya.”14 

c. Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas digunakan untuk menganalisis atau mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam mengahasilkan laba. 

                                                           
13Kasmir. 2010. ManajemenPerbankan. EdisiRevisi 9. Jakarta:rajawali pers, 93. 
14Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 61. 
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d. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dikatakan likuid 

apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Menurut 

Kasmir (2012 : 351) Rasio ini menganalisis tentang kemampuan 

perusahaan atau perbankan dalam menyelesaikan utang jangka 

pendeknya.15 

e. Sensitivitas terhadap risiko pasar      

 Sensitivitas terhadap risiko pasar digunakan untuk menilai 

kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar 

yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar.Aspek sensitifitas terhadap 

resiko pasar (Sensitivity to Market Risk)merupakan risiko yang timbul 

karena adanya pergerakan faktor pasardari portofolio yang dimiliki oleh 

Bank, yang dapat merugikan Bank(adverse movement). Risiko pasar dapat 

diukur menggunakan duaaspek yaitu resiko suku bunga dan resiko nilai 

tukar. Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko yang timbul 

karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh 

bank yang dapat merugikan bank (Adverse Movement). (Kasmir, 

2013:569).16 

 

E. Tingkat Kesehatan Bank 

                                                           
15Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 351. 
16Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan.  Jakarta : Rajawali Pers, 569. 
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Kesehatan perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk 

melakukankegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semuakewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturanperbankan yang berlaku.Penilaian kesehatan bank sangat penting 

dilakukan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakaan kepada 

bank (Kasmir 2012:46).17Untuk menentukan tingkat kesehatan bank maka dapat 

dilihat dari bagaimana kinerja bank tersebut.Secara umum, penilaian tingkat 

kesehatan bank berfungsi untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan 

prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen 

risiko.(Rivai, 2007 : 705)18 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau 

UUS melalui: 

a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, 

kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar 

b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen. Penilaian terhadap faktor-

faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas 

menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/200719 

 

                                                           
17Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 46. 
18Veithzal Rivai. 2007. Bank and Financial Institute Management. Jakarta: PT.Raja 

GrafindoPersada, 705. 
19Bank Indonesia, 2007.Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian 

TingkatKesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta diakses 28 Maret 2018 

www.bi.go.id 
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F. Kecukupan Modal 

1. Pengertian Kecukupan Modal 

Capital Adequecy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri bank. Kecukupan modal dalam lembaga perbankan sangat 

dibutuhkan karena modal bank digunakan untuk membiayai organisasi dan 

operasional bank 

Perbankan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan modal 

minimum yaitu 8% dari total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). 

Strategi  perencanaan kecukupan modal sangat penting dilihat adanya 

jumlah modal minimum yang sudah ditetapkan tersebut dapat 

membuktikan bahwa kondisi keuangan perbankan sangat baik, dimana hal 

tersebut dapat menjadi ukuran dalam mengatasi akan terjadinya risiko 

yang muncul dimasa yang akan datang.  

Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio).Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah perbandingan rasio 

tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan 

sesuai ketentuan pemerintah20. Menurut Dendawijaya (2009:121), CAR adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank 

lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh  dana-

dana dari sumber-sumber luar bank.21 

                                                           
20Kasmir. 2010. ManajemenPerbankan. EdisiRevisi 9. Jakarta: Rajawali Pers, 46. 
21Dendawijaya, 2009. Manajemen Perbankan, Edisi kedua. Ghalia Indonesia, Jakarta, 121. 
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Menurut Harahap (2009 : 74), CAR adalah rasio kecukupan modal 

yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi 

oleh bank.22Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum 

bank adalah sebagai berikut (Masyhud Ali 2004):23 

a) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilainominal 

masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari 

masing-masing pos aktiva neracatersebut. 

b) ATMR aktiva administrative dihitung dengan cara mengalikan 

nilainominal rekening administrative yang bersangkutan dengan 

bobot risikodari masing-masing pos rekeningtersebut. 

c) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktivaaadministrative. 

d) Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara 

modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐴𝑇𝑀𝑅
 𝑋 100% 

Konsep teori permodalan pada bank syariah dan konvensional 

mempunyai perbedaan. Pandangan Islam, modal pinjaman (Subordinated 

Loan) termasuk dalam kategori qard yaitu pinjaman harta yang diminta 

kembali. Pada literatur fiqh Salaf Ash Shalih, qard dikategorikan dalam akad 

tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.24 

                                                           
22Harahap, 2009. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 74. 
23Ali, Masyhud. 2004. Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko 

Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 233. 
24Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Wacana Utama dan Cendekiawan, (Jakarta: 

Diterbitkan atas kerja sama BI dengan Tazki Institute, 1999), 76. 
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 Sumber utama modal pada bank syariah adalah modal inti (Core 

Capital) dan kuasi ekuitas. Adapun yang dimaksud dengan modal inti adalah 

modal yang berasal dari pemilik bank itu sendiri dan terdiri atas modal 

yang disetor oleh pemegang saham, cadangan dan laba ditahan, sedangkan 

yang dimaksud dengan kuasi ekuitas adalah modal yang dicatat dalam 

rekening bagi hasil atau mudharabah. Kegagalan atau kerugian pada bank 

syariah dapat disangga dengan modal inti tersebut, juga berfungsi sebagai 

pelindung kepentingan para pemegang rekening titipan (wadiah) atau 

pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang diberi dana oleh modal sendiri 

dan dana-dana wadi’ah atau qard.25 

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada 

aktiva beresiko, baik dengan resiko rendah ataupun resiko tinggi. ATMR 

(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) adalah faktor pembagi 

(denominator) dari CAR (Capital Adequancy Ratio), sedangkan modal 

adalah faktor yang dibagi yang berfungsi untuk mengukur kemampuan 

modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Hal ini perlu diketahui 

untuk mengetahui ATMR pada bank syariah, maka harus dipertimbangkan 

terlebih dahulu bahwa aktiva bank syariah dibagi menjadi 2 macam 

yaitu:26 

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau 

hutang (wadi’ah atau qard dan sejenisnya) 

                                                           
25 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 

AMPYKPN, 2002), 121 
26Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabeta, 2002), 106 



25 
 

2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit And Loss Sharing 

Investmen Account) yaitu murabahah baik General Invesment Account 

atau murabahah mutlaqah yang tercatat pada neraca atau on balance 

sheet  maupun Resticed Investment Account atau mudharabah 

muqqayadah yang dicatat pada rekening administratif. 

Kegagalan atau kerugian pada bank syariah dapat di sangga 

dengan modal inti tersebut, yang mana juga berfungsi sebagai 

pelindung kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau 

pinjaman (qard), terutama atas aktiva yang diberi dana oleh modal 

sendiri dan dana-dana wadi’ah atau qard.27 

Pentingnya modal dalan kehidupan manusia ditunjukkan dalam QS-

Al Imran ayat 14: 

َهَو ِت ِمَن النَِّسآِء َواْلَبِنْْيَ َواْلَقَناِطيِْ  .3 َهِب اْلُمقَ زُيَِّن لِنَّاِس ُحبُّ الشَّ ْنَطرَِةِمَنالذَّ

نْ َيا َواللَُّه ِعْنَدهُ   َواْلِفَضِةَواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِةَوا ْْلَنْ َعاِم َواْلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْْلََيوِةالدُّ

 ُحْسُن اْلَمآبِ 

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan 

kepada apa-apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-

anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 

hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).”28 

 

                                                           
27 Muhamad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 

AMPYKPN, 2002), 213 
28 QS. Al-Imran (3): 14 
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  Pada ayat diatas kata Zuyyina  menunjukkan kepentingan modal 

dalam kehidupan manusia. Apabila dikaitkan dengan faktor 

permodalan maka perhiasan yang dimaksud dalam ayat tersebut 

digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong pelaku bisnis 

untuk terus mengembangkan modalnya. Misalnya, dalam kaitan 

pengguna jasa keuangan adalah Islam menempuh cara bagi hasil 

dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama, maka 

dengan sistem tersebut modal dan bisnis akan terus terselamatkan 

tanpa merugikan pihak manapun.29 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecukupan Modal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal menurut 

Sudirman (2013 :94)30 antara lain, yaitu: 

1. Tingkat likuiditas yang dimiliki 

Kecukupan modal bank juga dipengaruhi oleh likuiditas bank atau 

kesulitan likuiditas dapat diatas dengan jumlah modal yang cukup, 

maka penambahan modal atau tidak juga ditentukan oleh likuiditas 

bank. 

2. Pendapatan Bank 

Pendapatan bank dapat berasal dari operasional seperti bunga kredit, 

biaya transfer dana dan pendapatan non operasional seperti denda 

                                                           
29Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1 (Jakarta: PT. Dana Bankti Waqaf, 2005), 286 
30Sudirman, I wayan.2013. Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional. 

Jakarta: Kencana, 94. 
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keterlambatan, kelebihan hasil penjualan aset dan lain-lain. Menurut 

Kuncoro (2002 : 551) Profitabilitas merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki.31 

3. Kualitas dan watak pemilik bank 

Kualitas dan watak pemegang saham yang baik seperti memahami 

visi,misi,sasaran dan tujuan bank akan mempercepat tercapainya 

kecukupan modal karena kiat-kiat bank menjadi jelas dalam 

mewujudkan keuntungan dan sebagian besar keuntungan bank 

dijadikan tambahan modal yang di setor. 

4. Kualitas prosedur operasi bank 

Prosedur operasional bank yang baik dan kuat serta dilaksanakan 

dengan konsisten oleh pejabat dan petugas bank, akan mengurangi 

pengeluaran keuangan bank sehingga dapat meniadakan resiko 

operasional.apabila resiko yang ditanggung bank sedikit maka akan 

meningkatkan profitabilitas pada bank tersebut. 

5. Kapasitas bank dalam mendapatkan dana 

Kemampuan bank dalam mendapatkan dana pihak ketiga atau DPK 

setiap saat dapat diwujudkan dan bahkan bank dapat meningkatkan 

jumlah dana secara baik dan teratur dalam setiap masa sehingga resiko 

                                                           
31Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok 

Gramedia, 551. 
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likuiditas tidak terjadi.dimana bank mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya sebelum jatuh tempo. 

 

G. Likuiditas  

1. Pengertian Likuditas 

Kecukupan modal bank juga bisa dipengaruhi oleh kesulitan likuiditas, 

tetapi dapat diatasi dengan jumlah modal yang cukup.Perbankan dituntut 

untuk memaksimalkan likuiditasnya, karena likuiditas yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan 

kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada 

saat ditagihserta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. 

Pengelolaan likuiditas tersebut tergolong sulit karena dana yang 

dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat yang sifatnya jangka 

pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, oleh karena itu bank harus 

memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka 

waktu tertentu (Kasmir, 2010:291)32. Menurut Kasmir (2008 : 286) rasio 

likuditas merupakan rasio yang digunakan sebagai ukuran kemampuan 

sebuah perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

adanya tagihan. 33  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio 

                                                           
32Kasmir, 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 291. 
33Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 286 
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Fiancing to Deposit Ratio (FDR) yang mencerminkan kemampuan bank 

dalam menyalurkan dana pihak kepada pihak yang membutuhkan modal.34 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang 

menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki bank. Besarnya FDR yang diijinkan 

adalah 80% < FDR < 110% artinya minimum FDR adalah 80% dan 

maksimum FDR 110%. Adapun rumus yang digunakan untuk FDR sebagai 

berikut:35 

FDR :
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑋 100% 

Islam mengajarkan dalam melakukan kegiatan bisnis hendaknya 

kedua belah pihak yang bertransaksi saling ridho dengan aturan-aturan 

maupun perjanjian yang telag menjadi kesepakatan. Sehingga nantinya 

diharapkan akan menciptakan bisnis yang sehat dan membawa keberkahan 

dalam bisnis yang dijalani. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT 

QS.An Nisa ayat 2936: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِاالََّاْن َتُكْونَِتَجارًَةعَ  ْن يَآ ي َُّها ا لَِّذ ْيَن اَ مِّنُ ْوا الَ تَْأ ُكُلْوآاَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 تَ َراٍض مِّْنُكْم َوالَ تَ ْقتُ ُلْوآاَنْ ُفَسُكْم ِانَّ ا هللَ كَاَن ِبُكْم َر ِحْيًما)ا 

                                                           
34Suryani, “Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan 

di Indonesia, Jurnal Walisongo STAIN Malikussaleh Lhoksemawe, Volume 19, No.1, 2011,24 
35Dinda Salnabila, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah Indonesia” (Skripsi Ekonomi Syariah 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2017), 37 
36Cita, R & Waluyo. W, Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi dan Laba 

Bersih Terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan yang Tergabung dalam Daftar Efek 

Syariah 2012-2015) (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta, 2017), 23. 
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(92اّنسآء :   

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang 

kepadamu.”37 (QS. An Nisa : 29) 

 

Ayat Al Qur’an diatas menjelaskan larangan untuk memakan harta 

yang didapatkan secara batil atau tidak benar.Permasalahan dalam harta 

yang batil tidak selalu membicarakan zat yang terkandung dalam harta 

tersebut, melainkan berkaitan dengan jalan yang ditempuh untuk 

mendapatkannya. 

Kalimat terpenting pada ayat diatas yaitu kata memakan harta yang 

batil. Harta yang telah didapatkan tidak hanya untuk dimakan akan tetapi 

juga dapat dimanfaatkan seperti untuk berzakat, berbisnis, membeli 

perhiasan, menaikkan martabat seseorang di masyarakat dan lain-lain, 

sehingga tidak tepat apabila kata ta’kulu hanya didefinisakn memakan 

namum juga dapat diartikan memanfaatkan 

 

 

 

2. Fungsi Likuiditas 

a) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari; 

                                                           
37 QS. An-Nisa’ [4] : 29 
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b) Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak; 

c) Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman Memberikan 

fleksibiltas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang 

menguntungkan 

 

H. Profitabilitas  

1. Pengertian Profitabilitas 

Menurut Dendawijaya (2009:118) Profitabilitas merupakan 

kemampuan bank untuk menghasilkan memperoleh laba secara efektif dan 

efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk 

mengukur kinerja suatu bank.38 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Buyung Nusantara (2009 : 

16) Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan 

kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Sebagai salah 

satu acuan dalam mengukur besarnya laba sangat penting karena untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, 

karena efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut 

dengan kata lain adalah mengitung profitabilitas.39  

 Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan 

bank dalam memperoleh laba. Laba menjadi kunci utama pendukung 

                                                           
38Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 118. 
39Nusantara, A. B. (2009). Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas 

bank (perbandingan bank umum go publik dan bank umum non go publik di indonesia periode tahun 

2005-2007) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro), 16. 
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kontinuitas dan perkembangan bank bersangkutan dan laba diperoleh dari 

kegiatan pengkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan 

bunga yang diterima dari para debitur.  

Bank mempunyai profitabilitas yang bagus maka kelangsungan hidup 

bank akan terjamin jika bank mempunyai profitabilitas yang buruk maka 

kelangsungan hidup bank idak akan lama, karena bank tersebut tidak mampu 

membiayai biaya-biaya operasional. Selain itu minimnya tingkat profitabilitas 

juga akan bersampak sulitnya bank untuk mengembangkan usahanya 40 . 

Menurut Kasmir (2012: 39) keuntungan Bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional adalah bunga yang sudah ditetapkan.41 

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas menggunakan 

Return On Assets (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.Sehingga dalam penelitian ini 

ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Rumus yang 

digunakan menurut surat edaran Bank Indonesia 

No.12/11DPNP/2011,sebagai berikut :  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑋 100% 

ROA menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio 

ini penting bagi pihak manajemen karena untuk mengevaluasi efektivitas 

                                                           
40Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbanka. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2006), 141 
41Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 39. 
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dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva 

perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama 

bisa dihasilkan laba yang lebih besar atau sebaliknya. 

ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen telah 

mandapat imbalan yang memadai (reasobable return) dari aset yang 

dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang 

ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakai dananya. 

Oleh karena itu, Return On Assets kerap kali dipakai oleh manajemen 

puncak untuk mengevaluasi unit-unit bisnis didalam suatu perusahaan 

multinasional (Henry Simamora, 2000 : 530).42 

Menurut Kasmir (2008 : 237) ROA merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas 

dan manajerial43.  Menurut Harahap (2009 : 68) ROA adalah perbandingan 

antara laba sebelum pajak dengan total aktiva, atau dapat dikatakan 

perbandingan antara laba bersih dengan total aset44 

Menurut pandangan syariah, terdapat firman Allah yang 

menjelaskan tentang profitabilitas, yaitu: 

َ َكثِيًرا  ُكُرو۟ا ٱَّللَّ ِ َوٱذأ ِل ٱَّللَّ ِض َوٱبأتَُغو۟ا ِمن فَضأ َرأ لَٰوةُ فَٱنتَِشُرو۟ا فِى ٱْلأ فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ

 لََّعلَُّكمأ تُفألُِحونَ 

                                                           
42Simamora, Henry. 2000, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis. Jakarta: Salemba 

Empat, 530. 
43Kasmir, 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 237. 
44Harahap, 2009. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 197 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS.Al-Jumuah: 10).”45 

 

 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang profitabilitas dalam surat Al-

Muzzamil ayat 20, yaitu: 

 ِ ِل ّللاَّ ِض يَبأتَُغوَن ِمنأ فَضأ َرأ ِربُوَن فِي اْلأ  َوآَخُروَن يَضأ

Artinya: “… dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari 

sebagian karunia Allah SWT… (QS. Al-Muzzamil: 20)”46 

 

Berdasarkan firman Allah diatas, maka dapat diketahui bahwa 

seluruh umat muslim diwajibkan untuk bertebaran dimuka bumi untuk 

mencari rezeki sebanyak-banyaknya dan juga dianjurkan untuk mengingat 

Allah agar beruntung. Semakin banyak profitabilitas yang diperoleh, maka 

semakin baik pula kinerja suatu bank tersebut. 

Profitabilitas sangat penting bagi sebuah bank, karena dapat 

menggambarkan tingkat kinerja manajemen dalam mengelola dana. 

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit, tergantung pada 

manajemen dalam mengelola aset dan liabilities yang ada. 

2. Tujuan Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2011: 197)  tujuan rasio profitabilitas bagi 

perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu: 

a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

                                                           
45Kementrian Agama RI, Al-Fattah: Al-Qur’an 20 Baris Terjemah(Bandung: CV Mikraj 

Khazanah Ilmu, 2014), 279. 
46Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah (Bandung: CV Diponegoro, 2013), 575. 
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b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e) Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

 

I. Kualitas Aset 

Kualitas Aset adalah semua total aktiva rupiah yang dimiliki bank dengan 

maksud untuk memperoleh penghasilan yang diharapkan. Salah satu perhitungan 

pada rasio kualitas ktiva yang digunakan meurut SEBI/No.7/10/DPNP tanggal 13 

Maret 2005 tentang lembaga pemeringkatann dan peringkat yang diakui oleh Bank 

Indonesia yaitu salah satunya adalah NPF. Rasio ini menunjukan kualitas aktiva 

kredit yang jika kolektibitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari total 

kredit secara keseluruhan maka bank tersebut menghadapi kredit bermasalah.47 

Menurut Kamus Bank Indonesia, Non Performing Loan (NPL) atau Non 

Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit 

yang berklasifikasi lancar, dapat perhatian khusus, kurang lancar, diragukan 

dan macet. Termin NPL diperuntukan untuk bank umum sedangkan NPF untuk 

bank umum syariah.48 

                                                           
47Intannes, Ade Sofyan “Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Efisiensi Usaha dan 

Profitabilitas terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015” Jurnal 

Ekonomi dan Bisnsis Islam, Vol. 2 No.2 (2017), 114 
48Dinda Salnabila, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah Indonesia” (Skripsi Ekonomi Syariah 

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2017), 40 
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NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak 

dapat ditagih, semakin besar nilai NPF maka akan menjadikan dampak buruk bagi 

kinerja bank tersebut.Rumus yang digunakan adalah49: 

NPF = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
× 100% 

Besarnya NPF (Non Performing Financing) yang diperbolehkan oleh 

Bank Indonesia adalah 5%, jika telah melebihi 5% maka akan mempengaruhi 

penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi 

nilai skor yang diperoleh. Variabel ini mempunyai bobot nilai 20% skor nilai 

NPF ditentukan sebagai berikut: 

a) Lebih dari 8%, skor nilai = 0 

b) Antara 5% - 8%, skor nilai = 80 

c) Antara 3% - 5%, skor nilai = 90 

d) Kurang dari 3%, skor nilai = 100 

Resiko pembiayaan meningkat, margin atau bunga kredit akan 

meningkat pula. Dalam perbankan Islam tidak mengenal instrumen bunga 

karena yang digunakan adalah margin atau bagi hasil itu pada keuntungan 

ataupun pada kerugian sesuai dengan kesepakatan.50 

Resiko yang terjadi dari pembiayaan atau pinjaman adalah peminjaman 

yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban 

                                                           
49FitriZulfiah, and Joni Susilowibowo, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012”Jurnal Ilmu Manajemen 2.3, (2014), 759-

770. 
50  Rendy Kamal, “Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Laba Perbankan Syariah Di Indonesia Periode September 2009-

Desember 2013”(Skripsi Ilmu Ekonomi Dan pembangunan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014), 

47. 
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yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah 

harus mampu menganalisis penyebab permasalahan.51 

 Pada umumnya hutang piutang merupakan perbuatan saling 

tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT 

selama tolong-menolong dalam kebajikan.  Hutang piutang dapat mengurangi 

kesulitan orang lain yang sedang dirudung masalag serta dapat memperkuat tali 

persaudaraan kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini juga berlaku dalam kegiatan 

usaha modern.Syariat mewajibkan yang memiliki hutang agar segera 

melunasinya dan haram baginya menunda-nunda pembayaran.Bila menunda-

nundanya, maka dia telah berdosa dan melanggar larangan.Adapun dalil 

tentang ini adalah QS. An-Nisa ayat 5852: 

ِء ف َ  ُعواالرَُّسْوَلَواُوِِل ْْلَْمرِِمْنُكْم فَِاْن تَ َناَزْعُتْم ِفْ ُعوالّلَه َواَِطي ْ ُردُّْوُه ِاَِل اللَِّه يََآي َُّهاالَِّذْيَن اََمنُ ْوآ اَِطي ْ

ٌروََّاْحَسُن تَْأِوْيلا   َوالرَُّسْوِل ِانْ  ُكْنُتْمتُ ْؤِمنُ ْوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َذِلَك َخي ْ  

 Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh 

Allah Maha Mendengar, Maha melihat.”53 

 

Ayat diatas memerintahkan untuk menunaikan amanat termasuk 

didalamnya adalah melunasi utangnya, bagi yang mampu melakukannya dan 

                                                           
51 Muhamad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 

AMPYKPN, 2002), 267. 
52Endang Hugraheni, Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Beban Operasional-Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non Performing 

Financing (BPF) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri (Doctoral 

dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU, 2015). 
53 QS. An-Nisa (4): 59 
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melarang menunda-nundanya. Allah memerintahkan agar selalu 

menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan 

seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian maupun amanat perusahaan. Maka 

sama halnya dengan memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan 

amanat. 

 

J. Kerangka Pikir 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas ( independen) yang 

terdiri dari likuditas (X1), profitabilitas (X2) dan kualitas aset (𝑋3) sedangkan 

variabel terikat (dependen) adalah kecukupan modal (Y). Keterikatan antara 

variabel bebad dan variabel terikat dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   = Menyatakan mempengaruhi secara signifikan. 

  

 

 

 

Kecukupan Modal (Y) 
Profitabilitas 

(X2) 

Kualitas Aset 

(X3) 

Likuiditas (X1) 
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K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Likuiditas/Financing to Deposit Ratio (FDR)

𝐻𝑜  = Diduga Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh signifikan

terhadap Kecukupan Modal (CAR)

𝐻1= Diduga Likuditas (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

Kecukupan Modal (CAR)

2. Profitabilitas/Return On Assets (ROA)

𝐻0 = Diduga Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan

terhadap Kecukupan Modal (CAR)

𝐻1 = Diduga Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan

terhadap Kecukupan Modal (CAR)

3. Kualitas Aset/Non Performing Financing (NPF)

𝐻𝑜.= Diduga Kualitas Aset (NPF) tidak berpengaruh signifikan

terhadap Kecukupan Modal (CAR)

𝐻1 = Diduga Kualitas Aset berpengaruh signifikan terhadap

Kecukupan Modal (CAR).




