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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Perdanasari (2018) dalam Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, 

BOPO, BI Rate dan Inflasi terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah 

di Indonesia periode 2011-2017 membuktikan dalam penelitiannya bahwa 

secara parsial variabel CAR,NPF serta Inflasi lumayan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan kepada ROA. Sementara untuk variabel FDR serta 

BOPO mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Untuk Suku bunga Bank Indonesia tidak 

mempunyai pengaruh yang lumayan signifikan kepada ROA untuk jangka 

pendek sedangkan untuk jangka panjang mempunyai pengaruh yang 

lumayan signifikan kepada ROA. 

Yuhasanah (2016) dalam Pengaruh Struktur Pasar Terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia menyatakan bahwa variabel 

kontrol yang berpengaruh hanya BOPO dan NPF sedangkan untuk CAR dan 

Pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Zulifiah dan Susilowibowo (2014) dalam Pengaruh Inflasi, BI Rate, 

CAR, NPF, BOPO terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 

2008-2012 menyatakan bahwa simultan berpengaruh antara variabel Inflasi, 

Suku Bunga BI, CAR, NPF dan BOPO terhadap ROA.  

Wibowo dan Syaichu (2013) dalam Analisis Pengauh Suku Bunga, 

Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah menyatakan 

jika dalam penelitian yang dilakukan mengindikasikan bahwa variabel Suku 
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Bunga tidak berpengaruh terhadap ROA, Inflasi tidak berpengaruh 

terhadap ROA, CAR dan NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Sedangkan BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. 

Sahara (2013) dalam Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI dan 

Produk Domestik Bruto terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di 

Indonesia menyebutkan jika secara parsial Inflasi dan Produk Domestik 

Bruto masing-masing mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan 

keada ROA, sementara untuk suku bunga Bank Indonesia mempunyai 

pengaruh yang negatif tetapi signifikan kepada ROA. 

Relevansi dari 5 penelitian terdahulu dengan yang penelitian yang 

akan dilakukan sekarang adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian Perdanasari terdapat sedikit perbedaan variabel yang 

diteliti, yaitu jika pada penelitian Perdanasari menggunakan variabel BI 

rate maka pada penelitian ini tidak menggunakan variabel BI rate.  

2. Pada penelitian Yuhasanah terdapat juga sedikit perbedaaan variabel 

yang diteliti, yaitu untuk penelitian Yuhasanah memasukkan variabel 

struktur pasar sebagai variabel independen maka dalam penelitian ini 

tidak menggunakan variabel struktur pasar.  

3. Pada penelitian Zulifiah dan Susilowibowo terdapat terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk objek penelitian pada 

penelitian Zulifiah dan Susilowibowo hanya memakai 3 bank umum 

syariah sebagai populasi sedangkan untuk penelitian yang dilakukan 

menggunakan 10 bank umum syariah yang ada di Indonesia.  
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4. Pada penelitian Wibowo dan Syaichu juga terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, untuk objek penelitian pada penelitian 

Wibowo dan Syaichu hanya memakai 3 bank umum syariah sebagai 

populasi sedangkan untuk penelitian yang dilakukan menggunakan 10 

umum syariah yang ada di Indonesia.  

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sahara terdapat beberapa variabel 

yang berbeda dengan penelitian ini, jika dalam penelitian Sahara adalah 

variabel makro yang digunakan sebagai variabel independen yaitu 

variabel PDRB, Suku Bunga BI dan inflasi maka dalam penelitian ini 

variabel makro yang digunakan sebagai variabel independen hanya 

inflasi. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Profitabilitas  

Profitabilitas mempunyai definisi yaitu kinerja dari perusahaan, 

khususnya perbankan syariah ketika mendapatkan keuntungan dalam 

jangka waktu tertentu. (Gozali, 2007) (Bambang, 2001) selain itu 

mengartikan bahwa profit untuk landasan dari terjadinya integrasi diantara 

efisiensi kegiatan operasional terhadap kualitas jasa yang didapatkan oleh 

bank-bank syariah.  

Sedangkan berdasarkan (Hassan & Bashir, 2005) yaitu profitabilitas 

suatu takaran yang lebih rinci terhadap kinerja perbankan, dimana hal itu 

adalah goals terhadap manajemen perusahaan perbanakn dalam 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. (D. Lukman, 2009) kemudian 

memberikan keterangan bahwa rasio yang biasa digunakan dalam 
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mengetahui besaran profit perbankan biasanya adalah ROA ataupu ROE. 

Dengan demikian dapat diambil simpulan jika profitablitas ialah kinerja 

perusahaan perbankan syariah khususnya dalam mendapatkan laba dalam 

jangka waktu tertentu. Bisa diartikan juga bahwasanya profitabilitas sebagai 

alat ukur kinerja yang lebih mendetail dari suatu bank. 

2. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut (Darmawi, 2011) disebutkan bahwa analisis rasio keuangan 

adalah semacam cara dalam mengevaluasi kondisi keuangan serta 

kemampuan suatu perusahaan perbankan syariah khususnya. Sedangkan 

berdasarkan (Abdullah, 2005) dijelaskan bahwa analisis rasio keuangan 

yaitu suatu cara dalam mendapatkan koneksi diantara pos-pos yang berada 

pada neraca ataupun laporan laba rugi baik yang parsial maupun secara 

simultan. Maka simpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya analisis 

rasio keuangan adalah cara dalam mengetahui kemampuan suatu 

perusahaan perbankan syariah khususnya terhadap analisis laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

a. Capital Adequacy Ratio 

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal dan 

menampung risiko kerugian yang diakibatkan kegiatan operasionalnya. 

Jika CAR semakin tinggi kecukupan modalnya, maka semakin baik 

kinerja bank syariah dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

serta berpengaruh pada peningkatan profitabilitas  bank syariah. 

b. Financing to Deposit Ratio 
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Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

menggambarkan jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk 

pembiayaan, dengan kata lain kemampuan likuiditas bank untuk 

dijadikan pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. 

c. Non Performing Financing 

Non Performing Financing menunjukan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional  

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional 

dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan operasi. 

3. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-

menerus. Kenaikan harga yang dimaksud bukan hanya terjadi pada satu atau 

dua jenis barang, melainkan kenaikan barang yang menyebabkan sebagian 

besar harga barang-barang lain ikut naik. Kesempatan kerja yang tinggi 

menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan 

pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan 

jasa, pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi dalam 

Sukirno (Sukirno, 2011). Menurut (Sukirno, 2011) juga menambahkan yang 

dimaksud dengan inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang 
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berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan kondisi yang kurang baik terhadap perekonomian suatu 

negara. (Boediono, 1990), menyatakan inflasi yang tinggi akan 

mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan kenaikan tingkat bunga. 

Perhitungan inflasi yang digunakan menggunakan IHK. Indeks ini 

menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu 

kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah 

tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks ini merupakan salah satu 

indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi 

atau deflasi harga barang dan jasa dalam (Swandayani & Kusumaningtias, 

2012). IHK digunakan dalam perhitungan inflasi, karena IHK mengukur 

inflasi melalui indeks biaya hidup konsumen. IHK digunakan sebagai alat 

ukur yang tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena 

IHK mencerminkan respon langsung yang berkaitan dengan konsumen. 

(Sukirno, 2003), mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat 

keparahannya. Inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 

10% setahun), inflasi sedang (diantara 10%-30% setahun), inflasi berat 

(30%-100% setahun), dan hiperinflasi (di atas 100% setahun). Berdasarkan 

sebab awalnya inflasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu demand inflation 

dan cost inflation. Demand inflation adalah inflasi yang timbul karena 

permintaan barbagai barang masyarakat terlalu kuat, sedangkan cost 

inflation adalah inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. 
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Inflasi yang baik berada pada angka normal, tidak terlalu rendah 

(deflasi) ataupun terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi yang tinggi akan 

berdampak pada tingkat profitabilitas perbankan syariah. Inflasi yang tinggi 

akan menyebabkan harga-harga meningkat, kondisi ini menyebabkan 

masyarakat melakukan kegiatan konsumsi yang lebih besar dari pada 

menempatkan dananya di bank (menabung). Kenaikan konsumsi ini, akan 

mempengaruhi pola simpanan dan pembiayaan yang dilakukan oleh 

masyarakat, di mana masyarkat akan banyak menggunakan dananya untuk 

kegiatan konsumsi karena adanya kenaikan harga-harga dari pada 

menabung. Akibatnya, perbankan syariah akan mengalami penurunan 

terhadap dana pihak ketiganya yang dihimpun dari masyarakat, sehingga 

penurunan dana pihak ketiga ini akan menurunkan tingkat profitabilitas 

perbankan syariah. (Ali, 2011) juga mengatakan bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum di Pakistan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh CAR Terhadap ROA 

Menurut (Kuncoro, 2002) CAR yaitu rasio keuangan yang dipakai 

dalam mengetahui kinerja perbankan syariah guna menstabilkan modal 

yang dirasa cukup serta berfungsi juga untuk mengetahui kinerja perbankan. 

Sedangkan berdasarkan keterangan (Suryani, 2006) didapatkan bahwa 

ketika CAR mempunyai nilai yang cukup tinggi maka bank tersebut dapat 

membayar kegiatan operasional perbankan dimana hal itu dapat 

memberikan keuntungan bagi bank syariah. 
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Berdasarkan Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 

3/30/DPNP ada dua rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai 

aspek permodalan yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio) dan Aktiva Tetap 

terhadap Modal. Rasio yang sering digunakan adalah CAR atau rasio modal 

terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang didapatkan 

dengan membandingkan antara modal dengan ATMR. Modal sendiri bank 

syariah terdiri dari modal inti ditambah modal pelengkap. Modal inti terdiri 

atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk 

dari laba setelah pajak. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan 

yang dibentuk tidak berasal dari laba dan modal pinjaman. CAR sendiri 

merefleksikan modal yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan 

profitabilitas. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula bank dalam 

menghasilkan laba karena modal yang besar akan semakin pula membuat 

bank yang bersangkutan lebih bebas dalam menempatkan dananya kedalam 

aktivitas investasi yang memberikan keuntungan dimana kemudian dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi Capital Adequacy Ratio (CAR) maka 

semakin tinggi pula Return On Asset (ROA). Namun  Capital Adequacy 

Ratio (CAR) yang terlalu tinggi juga menandakan bahwa terdapat dana yang 

menganggur (idle fund). Sebaliknya jika CAR rendah maka adanya 

peningkatan keluarnya aset beresiko yang tidak seimbang dengan 

penanaman modal yang akan menurunkan kesempatan bank dalam 

berinvestasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

bank sehingga akan berpengaruh pada profitabilitas bank. 



 
 

18 
 

H1 : CAR berpengaruh positif terhadap ROA. 

2. Pengaruh FDR Terhadap ROA 

Menurut (Arthesa, 2009) FDR merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah kredit 

yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Dengan penyaluran 

dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin 

meningkat sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Jika 

Financing to Deposit Ratio (FDR) tinggi maka bank tersebut memberikan 

indikasi yang rendah pada kemampuan likuiditasnya, berkurangnya tingkat 

likuiditas ini dapat memberikan dampak pada tingkat profitabilitas. Karena 

dengan tingginya Financing to Deposit Ratio (FDR) ini maka dana yang 

disalurkan untuk pembiayaan semakin besar, sehingga pembiayaan tersebut 

dapat meningkatkan profitabilitas bank. Sebaliknya jika Financing to 

Deposit Ratio (FDR) rendah menunjukkan rendahnya penyaluran 

pembiayaan yang diberikan bank. 

H2 : FDR berpengaruh positif terhadap ROA. 

3. Pengaruh NPF Terhadap ROA 

Menurut (Muhammad, 2005) mendefinisikan risiko pembiayaan yang 

diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan 

dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang 

sedang dilakukan oleh pihak bank. 
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Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat 

fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank 

syariah dan juga tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi 

pencapaian laba bank dalam (Suhada, 2009) 

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non 

Performing Loan (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio 

keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Non Performing Financing 

menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan 

bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar,diragukan 

dan macet. 

H3 : NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. 

4. Pengaruh BOPO Terhadap ROA 

Menurut (S. Lukman, 2000) mendefinisikan rasio biaya operasional 

adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

dalam melakukan operasi. 

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 

3/30/DPNP ada empat rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu : ROA 

(Return on Assets), ROE (Return on Equity), NIM (Net Interest Margin), 
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dan BOPO (biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio 

yang paling sering digunakan anara lain ROA, ROE, dan BOPO. 

BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional) adalah rasio 

yang menunjukan tingkat efisiensi dan kinerja operasional bank. Rasio ini 

mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya 

terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini maka semakin 

efisien bank dalam menggunakan biaya operasionalnya. BOPO dihitung 

dengan membandingkan total biaya operasionalnya dengan total pendapatan 

operasional. Nilai BOPO yang baik berkisar antara 75% hingga 90%. Jika 

suatu perusahaan mempunyai nilai BOPO diatas 90% maka perusahaan 

tersebut tidak sehat karena beban operasional perusahaan yang tidak 

diimbangi dengan baik oleh pendapatan operasionalnya. 

H4 : BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. 

5. Pengaruh Inflasi Terhadap ROA 

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Inflasi mempunyai dampak yang buruk bagi 

perekonomian. Inflasi yang tinggi (hiperinflasi) akan menyebabkan harga-

harga menaik secara tajam, hal ini akan menyebabkan masyarakat 

mengeluarkan dananya untuk konsumsi jauh lebih besar dibanding dengan 

tabungannya. Naiknya inflasi ini akan menaikkan harga-harga barang di 

pasaran, akibatnya konsumsi yang dikeluarkan oleh masyarakat juga 

memerlukan dana yang lebih besar.  
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Kenaikan konsumsi ini akan mempengaruhi pola penyimpanan yang 

dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat lebih banyak mengeluarkan 

uangnya untuk konsumsi dari pada menabung. Akibatnya, dana pihak ketiga 

bank syariah yang dihimpun dari masyarakat mengalami penurunan dan 

pada akhirnya akan menurunkan perolehan laba bank syariah.  

H5 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA. 

D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

CAR, FDR, NPF, BOPO dan Inflasi diduga berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu 

secara sederhana kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut  

 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Faktor Penentu Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah Studi di Indonesia dan Malaysia 
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E. Hipotesis 

1. Diduga CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2010 - 2017. 

2. Diduga CAR, NPF, FDR, BOPO dan Inflasi berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah di Malaysia tahun 2010 – 2017. 

 


