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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mempunyai fungsi sebagai rujukan dalam 

membuat sebuah karya berupa tulisan. Rujukan yang digunakan dalam 

penulisan ini didapatkan dari beberapa penelitian yang memiliki informasi atau 

gagasan yang membahas mengenai masalah determinan profitabilitas bank 

umum syariah yang sudah go public. 

Hasil dari tinjauan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

Mokoagow dan Fuady (2015) menganalisis faktor yang mempengaruhi 

kemampuan manajemen perbankan syariah dalam menghasilkan laba dari 

pengelolaan aset yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

analisis regresi data panel setelah sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji 

asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR dan GWM 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Selain itu, variabel KAP dan 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  

Murdiyanto (2018) menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi ROA dengan mengambil studi pada bank umum syariah di 

Indonesia periode 2012-2017. Variabel yang digunakan ada 5 yaitu DPK, 

CAR, NPF, BOPO, dan FDR. Sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil uji statistik 

dari penelitian ini yaitu DPK positif signifikan, CAR negatif signifikan, NPF 
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negatif tidak signifikan, BOPO negatif signifikan, FDR positif signifikan 

terhadap ROA. 

Parisi (2017) menganalisis pengaruh dari variabel CAR, NPF, FDR, 

BOPO, dan NOM sebagai variabel independen, serta menggunakan variabel 

ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari publikasi masing-masing bank umum syariah periode 

2011-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi 

profitabilitas (ROA) yaitu variabel CAR, NPF, dan NOM memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel FDR dan BOPO 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Secara keseluruhan 

variabel CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap ROA pada bank umum syariah. 

Sidik (2016) menganalisis pengaruh variabel CAR, NPF, dan FDR 

terhadap ROA. Data diperoleh dari laporan keuangan triwulan yang 

dipublikasikan oleh masing-masing bank. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu CAR, NPF, dan FDR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel 

tersebut sebesar 60,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak ada dalam penelitian ini. 

Taufik (2017) menganalisis pengaruh dari variabel FDR dan CAR 

terhadap variabel ROA dengan variabel NPF sebagai variabel moderasi. 
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Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji variabel 

moderasi menggunakan uji interaksi. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini 

adalah semua hipotesis ditolak. Variabel FDR memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap ROA, variabel NPF menghasilkan penurunan 

(negatif) dan tidak signifikan memoderasi pengaruh variabel FDR terhadap 

ROA, variabel CAR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROA, dan variabel NPF menghasilkan peningkatan (positif) dan tidak 

signifikan memoderasi pengaruh variabel FDR terhadap ROA. 

Relevansi dari 5 tinjauan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan sekarang adalah sebagai berikut: 

1) Mokoagow dan Fuady (2015) perbedaan dari penelitian terdahulu adalah 

variabel yang digunakan ada 5 tanpa memuat variabel KAP, tetapi memuat 

variabel GWM. Selain itu, pada pengujian tidak menggunakan uji asumsi 

klasik tetapi dengan uji model terbaik.  

2) Murdiyanto (2018) perbedaan dari penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan ada 5 tanpa memuat variabel DPK dan NPF, tetapi memuat 

variabel GWM dengan objek penelitian pada bank umum syariah di 

Indonesia yang go public dalam kurun waktu 5 tahun.  

3) Parisi (2017) perbedaan dari penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan ada 5 tanpa memuat variabel NPF dan NOM, tetapi memuat 

variabel GWM dan dalam kurun waktu 5 tahun.  
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4) Sidik (2016) perbedaan dari penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan ada 5 tanpa memuat variabel NPF, tetapi memuat variabel BOPO 

dan GWM. Selain itu, pada pengujian tidak menggunakan uji asumsi klasik 

tetapi dengan uji pemilihan model dan uji model terbaik.  

5) Taufik (2017) perbedaan dari penelitian terdahulu adalah variabel yang 

digunakan ada 5 tanpa memuat variabel NPF, tetapi memuat variabel BOPO 

dan GWM. Selain itu, pada pengujian tidak menggunakan uji asumsi klasik 

dan uji interaksi, tetapi dengan uji pemilihan model dan uji model terbaik.  

B. Landasan Teori 

1. Konsep Bank Umum Syariah 

Konsep dari sistem perbankan yang berfungsi menghimpun dana 

dari masyarakat pemilik dana dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat pengguna dana. Sistem perbankan di Indonesia ada dua 

jenis yaitu bank konvensional dengan sistem pembayaran menggunakan 

bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dibedakan 

dari pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah. 

 Bank syariah merupakan sistem perbankan berdasarkan syariah 

Islam yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga di dalamnya. Bank 

tersebut menjalankan operasional dan produknya dengan berlandaskan pada 

Al-Qur’an dan Hadist, sehingga semua pembiayaan dan jasa-jasa serta 

peredaran uang dioperasikan sesuai prinsip syariat Islam. Ketentuan syariat 

yang sesuai dengan ajaran Islam dan dikhususkan menyangkut tata cara 
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bermuamalat untuk menjauhi praktik yang mengandung unsur-unsur riba 

yang digantikan dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan 

pembiayaan perdagangan. Adanya dasar keterikatan antara bank syariah 

dengan nasabah yang harus melakukan akad saat bertransaksi di bank 

syariah. 

Konsep dan sistem dari perbankan syariah adanya penghimpunan 

dana dari masyarakat pemilik dana dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat pengguna dana berdasarkan sistem bagi hasil dan marjin yang 

hasilnya disalurkan kembali oleh bank syariah kepada pemilik dana dengan 

sistem bagi hasil dan bonus. Penentuan besarnya hasil dari sistem bagi hasil 

tersebut setelah adanya hasil yang didapat dan disepakati berdasarkan 

proporsi pembagian (nisbah). Jumlah pembagian laba akan meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang belum diketahui 

sebelumnya, karena tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi 

hasil. 

Adapun karakteristik bank syariah yang dipaparkan sebagai berikut: 

1. Universal; untuk setiap orang tanpa melihat perbedaan kemampuan 

ekonomi serta perbedaan agama. 

2. Adil; dalam memberikan sesuatu kepada yang berhak, serta memandang 

sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya unsur spekulasi, 

ketidakjelasan, haram, dan riba. 

3. Transparan; dalam kegiatannya wajib terbuka untuk semua kalangan 

masyarakat. 
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4. Seimbang; dalam menumbuhkan sektor keuangan melalui aktivitas 

perbankan syariah yang mencakup pembangunan sektor riil dan UMKM. 

5. Maslahat; bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek 

kehidupan. 

6. Variatif; produk yang bervariasi seperti tabungan haji dan umrah, 

tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, 

jual beli dan sewa sampai produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa 

pembayaran. 

7. Fasilitas; penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan 

kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet 

banking dan inter-koneksi antar bank syariah. 

Bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui 

pembiayaan yang dikeluarkan, dengan adanya pembiayaan tersebut 

hubungan yang ada pada bank syariah dengan nasabah adalah hubungan 

kemitraan bukan lagi sebagai kreditur dan debitur. Oleh karena itu, bank 

syariah memiliki fungsi yang harus dijalankan di dalamnya yaitu sebagai 

berikut: 

 Manager Investasi 

Berfungsi mengelola investasi dana nasabah yang menghimpun dana. 

 Investor 

Berfungsi menginvestasikan dana yang dimiliki atau dana nasabah yang 

sudah dipercayakan kepada bank.  
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 Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran 

Berfungsi melakukan kegiatan jasa perbankan pada umumnya yang tidak 

bertolak belakang dengan prinsip syariah. 

 Pelaksana Kegiatan Sosial 

Berfungsi menunaikan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya. 

Adapun produk yang dikeluarkan dari bank syariah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penghimpunan Dana 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, 

dan deposito. Prinsip operasional syi’ariah yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. 

1) Prinsip Wadiah 

Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun 

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika 

pihak tersebut menghendaki. Dalam prinsip ini menggunakan wadiah 

yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Pada 

wadiah yad dhamanah pihak yang menerima titipan boleh 

menggunakan uang atau barang tersebut. Sedangkan jika wadiah yad 

al amanah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan 

uang atau barang tersebut, melainkan perlu menjaga ketentuan yang 

ada dan bagian yang menerima amanat tersebut dapat memberikan 

beban biaya penitipan. 
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2) Prinsip Mudharabah 

Perjanjian kerjasama antara dua belah pihak sebagai penyedia 

modal usaha serta bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan 

dana sesuai prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: 

a. Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat); peraturan untuk 

menghimpun dana beserta bagi hasil yang telah disetujui 

sebelumnya. Contohnya tabungan dan deposito. 

b. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat); simpanan khusus 

dengan syarat-syarat tertentu dapat ditetapkan langsung oleh 

pemilik dana dan bank harus menaati syarat yang diberikan 

tersebut. Contohnya deposito yang dipisahkan dari rekening 

lainnya untuk penyaluran dana mudharabah langsung kepada 

pelaksana usahanya. 

2. Penyaluran Dana 

Produk pembiayaan dari  penyaluran dana kepada nasabah terbagi 

ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: 

1) Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Konsep dasar jual beli dalam perbankan syariah adalah barang 

yang diperjual belikan, di dalamnya berisi pembiayaan yang 

dialokasikan pada sektor riil. Selain itu, harga yang sudah disepakati 

di awal tidak terdapat perubahan sampai berakhirnya akad tersebut. 

Di dalam prinsip jual beli terdapat transaksi yang dibedakan menurut 
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bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang yaitu sebagai 

berikut: 

 Ba’i Al Murabahah 

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat 

amanah, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus 

menyebutkan secara pasti barang dagangannya dengan 

memasukkan harga beli serta keuntungan yang diperoleh. 

 Ba’i As Salam 

Salam merupakan pembelian barang yang pemberiannya ditunda 

terlebih dahulu, tetapi diawal transaksi sudah melakukan 

pembayaran sesuai syarat-syarat yang berlaku. 

 Ba’i Al Istishna 

Istishna secara etimologi berarti minta dibuatkan, sedangkan 

secara muamalah berarti suatu perjanjian jual beli antara pembeli 

dan penjual di mana barang yang akan diperjual belikan harus 

dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaannya 

dengan salam hanya terletak pada cara pembayaran. Salam 

pembayaran dilakukan di awal, sedangkan istishna pembayaran 

boleh dilakukan di awal, tengah, dan akhir. 

2) Prinsip Sewa (Ijarah) 

Ijarah merupakan kesepakatan pengalihan hak dari pemakaian 

barang dan jasa dengan membayarkan biaya sewa tanpa adanya 

pengalihan hak milik atas barang itu sendiri. Sedangkan ijarah 
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muntahia bittamlik yang disebut juga dengan ijarah wa iqtina 

merupakan gabungan dari kontrak jual beli dan sewa yang setelahnya 

terjadi pengalihan hak milik yang jatuh ke tangan penyewa. 

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Produk pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sebagai berikut: 

 Pembiayaan Musyarakah 

Kerjasama antara pemilik dana dengan relasi yang 

menggabungkan dananya dengan maksud memperoleh keuntungan 

untuk membiayai suatu proyek tertentu, namun  relasi dapat 

mengembalikan dana tersebut secara berangsur-angsur atau 

sekalian sesuai bagi hasil yang sudah disetujui di awal. Dana yang 

diberikan bisa berupa kas atau aktiva non kas yang termasuk ke 

dalam aktiva tidak berwujud, contohnya yaitu lisensi, hak paten, 

dan lain-lain. 

Setiap relasi tidak boleh menanggung modal relasi lainnya, 

namun salah satu relasi boleh meminta jaminan terhadap kesalahan 

yang diperbuat dengan sengaja. Keuntungan dan kerugian 

musyarakah dibagi sama rata sesuai modal yang disetorkan dan 

sesuai bagi hasil yang telah disetujui di awal.  

 Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik 

modal kepada pengelola dengan memiliki perjanjian dalam 



23 
 

 

pembagian keuntungan. Transaksi jenis ini tidak mengharuskan 

adanya wakil shahib al-maal dalam manajemen proyek. Karena 

mudharib perlu bekerja dengan teliti dan bertanggung jawab atas 

kesalahan dari setiap kerugian yang diperoleh, sedangkan wakil 

shahib al-maal diminta mampu mengatur modal untuk 

menghasilkan laba yang maksimal. 

Perbedaan musyarakah dan mudharabah terletak pada 

besarnya kontribusi manajemen dan keuangan atau bisa salah satu 

diantara itu. Pada mudharabah modal berasal dari satu pihak saja, 

sedangkan pada musyarakah modal berasal dari dua pihak atau 

lebih. 

3. Produk Jasa Perbankan Lainnya 

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana 

bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi 

utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. 

1) Qardh 

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali 

atau meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Penerapan dalam 

perbankan yaitu sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang 

memerlukan dana talangan dengan cepat untuk waktu yang sangat 

pendek, serta membantu usaha yang sangat kecil atau sektor sosial. 
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2) Hawalah 

Kesepakatan pengalihan utang piutang dari satu pihak kepada 

pihak yang lain. Menurut ulama tidak diperbolehkan mengambil 

bayaran atas pemberian utang piutang tersebut dengan menurunkan 

jumlah piutangnya dan menambah jumlah utangnya. Karena bank 

hanya diperbolehkan memberikan beban biaya berdasarkan jasa 

penagihan saja. Penerapan dalam perbankan yaitu anjak piutang. 

3) Wakalah 

Kesepakatan perwakilan antara pihak pertama yang 

menggantikan urusan pihak kedua dengan perannya berdasarkan 

nama dari pihak pertama. Penerapan dalam perbankan yaitu dibuat 

pada penerbitan Letter of Credit (L/C impor) atau penerusan 

permintaan barang dalam negeri dari bank luar negeri (L/C eskpor). 

Selain itu, wakalah juga dibuat pada jasa transfer, kliring, dan inkaso. 

4) Al Wadiah  

Akad al wadiah selain menjadi landasan syariah produk 

tabungan dan giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana 

administrasi dokumen atau kustodian, karena bank mendapatkan 

imbalan atas jasa tersebut. Pengaplikasian dalam perbankan yaitu safe 

deposit. 

5) Sharf 

Transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta 

asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus 
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dilakukan diwaktu yang sama berdasarkan kurs jual atau beli yang 

berlaku pada saat itu. Aplikasi dalam perbankan yaitu jual beli valas. 

6) Rahn 

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterima. Tujuan akad rahn adalah untuk 

memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan. Aplikasi dalam perbankan yaitu  jaminan hutang atau 

gadai. 

7) Kafalah 

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara 

teknis perbankan kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di 

mana bank yang bertindak sebagai penjamin, sedangkan nasabah 

sebagai pihak yang dijamin. Aplikasi dalam perbankan yaitu bank 

garansi. 

8) Qardh  

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali. 

Secara teknis perbankan qardh merupakan pemberian pinjaman dari 

bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, 

seperti pinjaman sosial dan dana talangan dengan kriteria tertentu 

bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.  

Kegunaan dari bank syariah mampu terlaksana melalui beberapa 

faktor sebagai berikut: 
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1. Sebagai perekat nasionalisme; bank syariah mampu menjadi fasilisator 

aktif untuk terwujudnya hubungan usaha ekonomi kerakyatan. 

2. Secara trasnparan dapat menguatkan perekonomian; dalam 

pengelolaannya bank syariah harus berdasarkan pada visi ekonomi 

kerakyatan. 

3. Memberikan return yang lebih baik; karena investasi di bank syariah 

tidak sesuai dengan return yang akan diserahkan kepada pemodal. 

4. Mendorong pengurangan perkiraan yang ada di pasar keuangan; bank 

syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. 

5. Mendorong pemerataan pendapatan; bank syariah tidak saja 

menghimpun dana pihak ketiga, tetapi mampu menghimpun dana dari 

ZIS yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. 

6. Peningkatan kemampuan mobilisasi dana; adanya produk mudharabah 

muqayyadah yang artinya hak dalam menjalankan investasi atas dana 

yang diberikan oleh pemodal. 

2. Teori Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba dan potensi untuk mendapatkan penghasilan 

di masa mendatang. Profitabilitas sebagai indikator penting dalam 

mengukur kinerja suatu bank, di mana profitabilitas bank diukur dengan 

suksesnya suatu perusahaan serta kemampuannya dalam menggunakan 

aktiva secara produktif. Hal ini diperlukan untuk menjaga kestabilan 

profitabilitas agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang 
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menyimpan kelebihan dana mereka di bank tersebut. Selain itu, mampu 

meningkatkan daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya serta 

memenuhi kewajiban kepada pemegang saham. 

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen bank 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Kinerja yang baik ditunjukkan 

oleh keberhasilan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

maksimal bagi perusahaan tersebut. Karena tujuan operasional sebagaian 

perusahaan adalah memaksimalkan laba baik itu laba jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

Penilaian rasio profitabilitas dilakukan dengan membandingkan 

berbagai faktor yang terdapat pada laporan laba rugi atau neraca. Penilaian 

tersebut dilakukan dalam beberapa waktu yang maksudnya untuk 

mengevaluasi dan memonitor taraf pertumbuhan profitabilitas perusahaan 

dari masa ke masa. Adanya analisis rasio keuangan dengan dilakukan secara 

periodik akan lebih efisien bagi para pengelola dalam melakukan perbaikan 

dan efisiensi perusahaan tersebut. Selain itu, perbandingan juga dibuat 

melalui sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya atau membandingkan 

dengan standar rasio rata-rata indusri.  

Tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup keadaan makro 

ekonomi dan karakter industri pasar di sektor perbankan, sedangkan faktor 

internal mencakup berbagai indikator kinerja keuangan bank seperti ukuran, 
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modal, efisiensi, dan resiko kredit bank. Pada umumnya indikator yang 

digunakan untuk mengukur rasio kinerja keuangan bank syariah adalah 

CAR, BOPO, dan FDR. Sedangkan indikator profitabilitas diukur dengan 

Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

Mengukur kinerja keuangan dengan profitabilitas pada bank syariah 

memilih menggunakan ROA ketimbang menggunakan ROE. Karena ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset secara keseluruhan, 

sedangkan jika ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola modal agar mendapatkan keuntungan. Jadi apabila 

semakin tinggi tingkat ROA pada bank syariah menunjukkan tingginya 

tingkat profitabilitas bank tersebut dari segi penggunaan aset. 

Adapun indikator rasio kinerja keuangan bank syariah yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Return On Assets (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki secara 

keseluruhan. Bank Indonesia menetapkan sistem CAMEL untuk 

menghitung ROA berdasarkan pada perbandingan laba sebelum pajak 

dengan rata-rata total aset, sehingga dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Permodalan bagi bank pada umumnya sebagai sumber utama 

pembiayaan terhadap kegiatan operasional, selain itu modal pada bank 

juga berperan sebagai penunjang jika terjadinya kerugian yang 

kemungkinan dialami oleh bank tersebut. Pada dasarnya modal yang 

dimiliki bank harus cukup untuk menutupi semua resiko usaha yang 

dihadapi. Tujuan digunakannya CAR adalah untuk memastikan bahwa 

bank mampu menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang 

dilakukan. Oleh karena itu, CAR digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal dan mengontrol 

resiko yang timbul akibat kegiatan operasionalnya. Sehingga CAR dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 

  Bank Indonesia menetapkan kewajiban dalam mempersiapkan 

minimal rasio kecukupan modal yang wajib dimiliki oleh setiap bank 

ditandai melalui CAR. Untuk itu, Bank for International Sattlements 

(BIS) menetapkan standar CAR yang besarnya minimum 8%. Bank 

sentral dunia bahkan Bank Indonesia menjadikan standar BIS sebagai 

patokan untuk menilai rasio CAR, tetapi standar tersebut dapat 

disesuaikan dengan kondisi perbankan setempat. 

3. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Kegiatan operasional akan membutuhkan biaya untuk menjalankan 

kegiatannya, biaya operasional juga akan berhubungan dengan 
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pendapatan operasional. Hal tersebut saling berkaitan di mana 

pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka bank tersebut akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Akibat jika tidak 

mengendalikan biaya operasional dengan baik maka akan berdampak 

buruk pada bank tersebut. 

Dalam bank syariah BOPO digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan 

kegiatan operasional. Untuk itu, BOPO dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Di bank syariah pendapatan operasional didapat dari bunga nasabah, 

sedangkan biaya operasional didapat dari beban bunga pihak ketiga. 

Pendapatan bank tentunya jauh bertambah bagus apabila bunga lebih 

kecil, tetapi bank harus pintar dalam memilih pihak ketiga agar 

mendapatkan biaya bunga yang kecil. Pada umumnya pihak yang 

memberikan dana akan meminta bunga yang lebih tinggi, karena itu bank 

akan menjadi lebih kritis dengan suku bunga yang tinggi. 

  Pendapatan operasional digunakan untuk membayar beberapa biaya 

operasional dalam menaikkan kinerja bank dan modal. Oleh karena itu, 

bank tidak bisa sembarangan memilih pihak ketiga meskipun banyaknya 

permintaan kredit. Hal ini diperlukan bank untuk lebih ketat dalam 

memilih pihak ketiga tersebut, bahkan jika anggaran yang dimiliki bank 

tidak seberapa besar. Pendapatan operasional biasanya berupa hasil 
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bunga, komisi dan provisi, pendapatan atas transaksi valuta asing dan 

pendapatan lainnya. Beban operasional dikeluarkan untuk pembiayaan 

kegiatan usaha bank yang mencakup beban bunga, beban kerugian 

komitmen dan kontijensi, beban penghapusan aktiva produktif dan 

beban-beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.  

4. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Persoalan likuiditas dalam bank syariah sangat penting, karena 

langsung berkaitan dengan kepercayaan nasabah bahkan juga 

pemerintah. Bank langsung ikut serta dalam mengamati persoalan 

likuiditas ini agar posisinya tetap terjaga, karena kelalaian dalam 

menjaga posisi likuiditas akan menyulitkan bank tersebut yang berada di 

bawah ketentuan minimum dan secara bertahap posisi dana tunai juga 

akan ikut menipis. Efek likuiditan merupakan masalah yang dihadapi 

bank dalam kelemahannya mengadakan alat-alat likuiditas untuk 

mencukupi kewajiban utang-utang dan kewajiban lain.  

Loan Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur likuiditas 

pada bank umum konvensional, karena tidak ada kredit dalam perbankan 

syariah maka disebut dengan Financing to Deposits Ratio (FDR). FDR 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang-

hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat 

memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan. Sehingga FDR dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
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Selain itu, ada kepatuhan (compliance) dalam laporan rasio 

keuangan yang berisi persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD, 

GWM dalam rupiah dan valuta asing, dan Posisi Devisa Neto (PDN). Dalam 

penelitian ini membahas tentang Giro Wajib Minimum (GWM) yang 

merupakan ketentuan bagi setiap bank untuk menyisihkan sebagian dari 

dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib 

minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank 

Indonesia. 

Penetapan GWM oleh Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas 

perbankan yang dibagi menjadi dua kategori perhitungan yaitu giro wajib 

dalam rupiah dan valuta asing. Sehingga ditetapkan GWM dalam rupiah 

sebesar 8% dari DPK dalam rupiah dan untuk GWM dalam valuta asing 

sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Namun, dalam penelitian ini 

menggunakan GWM dalam rupiah yang terdapat pada laporan keuangan 

publikasi bank. GWM merupakan perbandingan antara jumlah saldo giro 

pada BI dengan dana pihak ketiga. Di mana giro pada BI adalah giro milik 

bank pelapor yang jumlahnya tidak boleh dikurangi dengan kredit yang 

diberikan oleh BI kepada bank pelapor dan tidak boleh ditambah dengan 

fasilitas kredit yang disetujui BI tetapi belum digunakan. Sedangkan 

komponen dana pihak ketiga adalah kewajiban-kewajiban yang tercatat 

dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank. 
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C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh CAR terhadap ROA  

Menurut Werdaningtyas (2002) CAR merupakan variabel yang 

mempengaruhi profitabilitas berdasarkan hubungan dengan tingkat resiko 

bank. Untuk menghindari terjadinya resiko maka harus ditingkatkan 

kecukupan modal atau kemampuan modal yang cukup. CAR juga sebagai 

indikator untuk menutupi penurunan aktivitas sebagai akibat dari kerugian 

bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko. Oleh karena itu, CAR dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko. Contohnya kredit, penyertaan, surat berharga, dan 

tagihan pada bank lain yang dibiayai dari modal sendiri.  

Penelitian yang dilakukan Mokoagow & Fuady (2015) dan Parisi 

(2017) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan Murdiyanto 

(2018) dan Sidik (2016) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan menurut Taufik (2017) 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Jadi, apabila semakin besar rasio CAR maka resiko 

bank bermasalah akan semakin kecil dan profitabilitas bank akan terjaga 

dengan semakin kecilnya resiko. 

2. Pengaruh BOPO terhadap ROA  

BOPO dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan aktivitas usaha. 

Contoh aktivitas usaha tersebut antara lain biaya bunga, biaya pemasaran, 
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biaya tenaga kerja, dan biaya operasi bank lainnya. Rasio BOPO 

berpengaruh pada tingkat efisien, jadi semakin efisien operasional suatu 

bank maka keuntungan yang didapat juga mengikuti. 

Penelitian yang dilakukan Mokoagow & Fuady (2015), Murdiyanto 

(2018), dan Parisi (2017) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Jadi, semakin kecil rasio BOPO 

maka akan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank 

tersebut dan apabila semakin besar rasio BOPO kemungkinan bank 

bermasalah akan semakin besar dan berakibat pada profitabilitas bank yang 

menurun.  

3. Pengaruh FDR terhadap ROA  

Loan Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur likuiditas 

pada bank umum konvensional, karena tidak ada kredit dalam perbankan 

syariah maka disebut dengan Financing to Deposits Ratio (FDR). FDR 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang-

hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat 

memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan. Nilai FDR menunjukkan 

efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika nilai FDR 

presentasenya sangat tinggi ataupun sangat rendah maka dinilai tidak efektif 

dan mempengaruhi laba yang dihasilkan. 

Penelitian yang dilakukan Mokoagow & Fuady (2015)  menyatakan 

bahwa FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA), sedangkan menurut Murdiyanto (2018) menyatakan bahwa FDR 
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berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Menurut 

Parisi (2017) dan Sidik (2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan menurut Taufik (2017) 

menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Jadi, apabila FDR naik maka laba yang diperoleh bank 

akan naik juga dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan 

pembiayaan secara optimal. Dan apabila FDR semakin rendah maka 

menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. 

4. Pengaruh GWM terhadap ROA  

GWM merupakan simpanan minimum yang wajib dijaga oleh bank 

dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya juga 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. 

Likuiditas wajib minimum yang semakin tinggi menyebabkan semakin 

terbatasnya kemampuan kegiatan penyaluran dana. Hal ini akan 

menyebabkan bank kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba, 

sehingga adanya peningkatan GWM akan menyebabkan perubahan laba 

yang menurun. 

Penelitian yang dilakukan Mokoagow & Fuady (2015)  menyatakan 

bahwa GWM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Semakin tinggi persentase GWM maka semakin banyak jumlah 

dana yang idle dalam bentuk saldo giro pada BI dan semkain tinggi biaya 

dana bank karena jumlah dana yang idle merupakan komponen yang harus 

diperhitungkan bank dalam menentukan besarnya biaya dana. Hal tersebut 
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akan berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh bank dengan 

asumsi bank sudah memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah uraian tentang kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah dirumuskan dan dijelaskan secara logis antar variabel yang 

dianggap relevan. Uraian dalam kerangka pikir harus mampu menjelaskan dan 

menegaskan asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang 

ada di dalam rumusan masalah semakin jelas. Berdasarkan permasalahan yang 

ada, serta penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

skema sebagai berikut: 
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E. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka hipotesis penelitian adalah 

diduga variabel CAR, BOPO, FDR, dan GWM berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang go public. 

 


