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      BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Santoso (2010) yang berjudul 

Tingkat Efisiensi Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh NPF terhadap BOPO. Penelitian ini menggunakan 12 bank yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang telah menjelaskan bahwa NPF 

berpengaruh secara signifikan terhadap BOPO pada suatu bank.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosna dan Toin (2014) yang berjudul 

Analisis Kinerja Perbankan (Studi Komparasi Antara Perbankan Syariah dan 

Konvensional). Tujuan dari penelitian ini untuk menguji mengenai kinerja BUS 

dan bank umum konvensional. Variabel kinerja bank diuji dengan 

menggunakan kapital yang telah diproksikan dengan variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), profitabilitas dengan menggunakan dua proyeksikan 

yakni Return On Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA), likuiditas 

diproksikan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan efisiensi dengan proyeksi 

varibel BOPO dan Non Performance Loan (NPL). 

Dari penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa kinerja bank yang 

diukur dengan menggunakan variabel NPL dan CAR yang tidak berbeda secara 

signifikan antar BUS dan bank umum konvensional. Jika apabila diketahui dari 

efisiensi proyeksi BOPO menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih 
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baik daripada bank umum syariah, serta profitabilitas yang telah diuji dengan 

BUS  lebih baik daripada bank umum konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2015) yang berjudul mengenai 

Analisis Faktor yang Memmpengaruhi Efisiensi pada Bank Umum Syariah ( 

BUS) di Indonesia dengan pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Aproach 

(Studi pada Analisis di Bank Umum Syariah). Penelitian ini diukur dengan 

menggunakan pendekatan parametrik Stochastic Frontlier Approach (SEA) 

untuk mengetahui efisiensi pada BSM. Variabel yang digunakan adalah ROA, 

CAR, FDR, BOPO, PPAP, dan NPF. 

Hasil dari penelitian ini bahwa ROA (Return on Asset) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan, CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh positif 

dan tidak signifikan, FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh positif 

dan signifikan, BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Opperasional) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan, PPAP (Penyisihan Piutang Aktiva 

Produktif) berpengaruh positif dan tidak signifikan, NPF (Non Performing 

Finance) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat efisiensi 

pada Bank Syariah Mandiri dengan pendekatan SEA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shinta dan Ari (2016) yang berjudul 

Pengaruh Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Inflasi 

Terhadap Efisiensi. Menggunakan Rasio BOPO Pada Bank Syariah di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Non 

Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Inflasi terhadap BOPO. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan data yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder serta metode yang 

digunakan yaitu regresi linier berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pembiayaan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap BOPO. Rasio pembiayaan 

deposito terhadap inflasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap rasio 

BOPO. Sedangkan Rasio pembiayaan terhadap deposito dan inflasi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. 

Dari keterkaitan anatara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

yaitu sama halnya mengamati efisiensi pada industri perbankan  dan adapun 

variabel-variabel yang diuji yaitu variabel ROA (Return on Asset), NPF (Non 

Performing Finance), CAR (Capital Adequacy Ratio) dan BOPO (Belanja 

Operasional dan Pendapatan Operasional). Namun ada beberapa perbedaan 

antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang menggunakan metode 

pendekatan Added Approach, pendekatan SEA, pendekatan DEA serta metode 

one-way ANOVA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Hosen (2012) yang 

berjudul Efficiency of Fund Management of Sharia Banking in Indonesia 

(Based On Parametic Approach). Pada penelitian ini bertujuan mengukur 

tingkat persaingan yang tinggi diantara bank-bank Islam dalam melakukan 

pengelolaan dana yang lebih efisien, serta untuk mengetahui level efisiensi 

biaya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan parametik  Stochastic 

Frontier (SFA). Hasil penelitian menunjukkan jika bank Muamalat Indonesia 
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memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi diantara bank-bank Islam lainnya di 

Indonesia yang mempengaruhi ialah tingkat input dan output. 

      Adapun variabel bebas yang digunakan pada peneliti saat ini 

dikombinasikan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang diantaranya  ROA  

(Return On Asset), NPF (Non Performing Finance),  CAR (Capital Adequacy 

Ratio).  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 
Peneliti Terdahulu 

dan Tahun 

Penelitian 

Objek 

 
Variabel 

Metode yang 

digunakan 

Santoso (2010) 
Bank Umum Syariah 

Indonesia 

BOPO (Y) 

NPF (X) 

Regresi linier 

Berganda 

RosnaidaniToin 

(2014) 

Bank Umum Syariah 

dan Bank Umum 

Konvensional di Indonesia 

CAR, ROA, ROE 

BOPO, NPL dan FDR 

Kapital yang 

diproksikan 

Wahab (2015) 
Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

ROA, CAR, FDR, BOPO, 

PPAP dan NPF 

Parametik 

Stochastic 

Frontlier 
Approach (SEA) 

Shinta dan Ari 

(2016) 

Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

BOPO (Y), 
NPF (X1), 

FDR (X2), 

INFLASI (X3). 

Regresi Linier 

Berganda 

Rahmawatiidan 
Hosen (2012) 

Bank Umum Syariah di 
Indonesia 

Input dan Output SFA 

Peneliti Sekarang 

dan Tahun Peneliti 
Objek Variabel 

Metode yang 

digunakan 

Rizka (2019) 
Bank Umum Syariah di 

Indonesia dan di Malaysia 

 
BOPO (Y), 

ROA (X1), 

NPF (X2), 

CAR (X3). 

 

 
RegresiiLinier 

Berganda  
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B. Tinjauan Pustaka 

1.) Perbankan Syariah 

a) Pengertian Perbankan Syariah 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai 

perubahan Undang-Undang pada No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank 

merupakan organisasi usaha penghimpun dana dari masyarakat yang 

kelebihan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan, giro dan deposito dan 

menyalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit 

atau bentuk lainnya dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup atau 

perekomian masyarakat. Disisi lain bank yaitu lembaga yang mana dapat 

dimiliki oleh perorangan, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan 

usaha milik swasta atau lembaga atau organisasi  pemerintah yang 

menghimpun dana atau menyimpan dana. 

Bank syariah berasal dari bahasa Arab, yang dapat diartikan secara 

etimologi bahwa syariah merupakan aturan atau hukum yang ditetapkaan 

oleh Allah SWTuntuk menjadi pedoman yang harus dijalankan dan 

dilaksanakan. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah Islam, yang dalam peroperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariah yang khususnya tata cara bermuamalah secara Islam. Tata cara 

bermualah dan berdasarkan unsur pada bagi hasil yang dijauhi oleh riba 

(Antonio,2010).                      
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Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang 

dalam beroperasi tidak mengandalkan pada bunga, atau riba yang dengan 

kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas (transaksi) 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya atau biasa disebut 

sebagai lembaga intermediasi yang disesuaikan dengan prinsip syariah, dan 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist (Muhammad, 2015). 

b) Prinsip Dasar Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip syariah yang dimana akan menjadi pembeda utama dengan bank 

konvensional. Prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist. 

Terdapat tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang digunakan sebagai 

prinsip utama pada bank syariah yaitu: 

1) Aqidah  

2) Syariah 

3) Akhlaq 

Adapun Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem 

perbankan syariah antara lain: 

1) Pembayaran pada pinjaman tidak menggunakan sistem bunga, Dalam 

bank syariah nilai bunga ditentukan sejak awal atau pertama kali 

pelaksanaan penandatanganan akad pembiayaan. 

2) Pada agama  Islam  uang hanya merupakan  media pertukaran dan 

bukan merupakan suatu komoditas.
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3) Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperbolehkan.  

4) Pinjaman yang diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan 

seperti halnya usaha pembukaan diskotik dan lain sebagainya..  

Prinsip utama yang digunakan dalam kegiatan syariah adalah sebagai 

berikut: 

1) Dalam segala bentuk transaksi dilarang adanya riba. 

2) Perolehan keuntungan yang sah digunakan sebagai hasil dari 

keuntungan yang sah. 

3) Serta memberikan zakat atau dalam bentuk ZIS.  (Arifin, 2006). 

Adapun beberapa prinsip lainnya yaitu efisiensi, keadilan, dan 

kebersamaan. Efisiensi mengacu kepada prinsip yang saling membantu 

secara sinergis dalam memperoleh keuntungan (margin) semaksimalnya. 

Keadilan yang mengacu kepada hubungan yang tidak dicurangi dan ikhlas 

antara si pemilik modal dan yang membutuhkan modal dengan persetujuan 

yang matang atas proporsinya. Dan kebersamaan mengacu kepada prinsip 

yang saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan 

produktivitas antara yang kelebihan modal dan yang membutuhkan modal.  

c) Tujuan Bank syariah 

Tujuan dari Bank Syariah yang berupaya untuk mendapatkan profit 

(keuntungan) yang setinggi-tingginya serta menciptakan ekonomi 

muamalah yang bebas dari riba atau jenis perdagangan lainnya yang 

mengandung unsur gharar (penipuan) untuk menciptakan suatu keadilan 
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dan pemerataan atau kesenjangan pendapatan melalui investasi antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (modal). Disisi lain 

bank syariah menjaga kestabilan ekonomi dan moneter dengan aktivitas 

menghindari adanya inflasi. 

d) Kegiatan Bank Syariah 

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan 

antara pemilik modal (masyarakat yang kelebihan dana) dengan masyarakat 

yang  kekurangan dana. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsinya  

sebagai lembaga perbankan khususnya perbankan syariah akan melakukan 

kegiatan usaha sebagai lembaga intermediasi yang terhindar dari unsur riba 

atau gharar. (Muhammad, 2002) 

Dalam hal ini bank syariah mengalirkan dananya kepada masyarakat  

pengguna dana baik yang kelebihan dana  (modal) maupun yang kekurangan 

modal dalam bentuk investasi yang halal tanpa adanya unsur riba dan 

gharar. Bank syariah juga tidak akan berkecimpung atau memberikan dana 

maupun menghimpun dana dengan perusahaan atau jasa yang tidak 

memiliki prinsip halal dalam syariah Islam. 

2.)  Efisiensi 

a) Pengertian Efisiensi 

Efisiensi dapat dianalisis dengan menggunakan 3 metode. Diantaranya 

yaitu skala efisiensi, efisiensi dalam cakupan, efisiensi lokasi dan efisiensi 

teknis. Bank dikatakan mencapai efisiensi apabila bank yang bersangkutan 

mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan . Sedangkan pada
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efisiensi  cakupan tercapai apabila jika suatu bank mampu beroperasi pada 

diversifikasi lokasi tersebut. Efisiensi tercapai jika bank mampu menentukan 

berbagai output yang akan meningkatkan atau memaksimalkan laba. 

Efisiensi teknis ialah gabungan dari input dan output pada suatu 

proses produksi. Proses produksi dikatakan lebih efisien jika pada 

penggunaan input dengan jumlah yang tertentu dapat menghasilkan output 

yang maksimal atau sebaliknya. (Komariyah, 2006). 

b) Konsep Efisiensi 

Merupakan konsep yang mendasar dari konsep ekonomi. Konsep 

mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar 

belakang. Efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang 

pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal 

(Karim, 2004). Selain itu konsep efisiensi juga rasio perbandingan masukan 

dan keluaran antara input dan output. Angka perbandingan dari perhitungan 

efisiensi tersebut dapat diperoleh yang tergantung dari tujuan penggunaan 

tolak ukur tersebut. (Antonio, 2001). 

c) Pengukuran Efisiensi Perbankan 

Menurut Silkam dalam Muharam dan Puswitasari, terdapat jenis 

pada pengukuran efisiensi yang digunakan pada industri perbankan. 

Diantaranya yaitu: 

a.  Pendekatan rasio 

Pendekatan pada rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan 

melakukan perbandingan antara output dengan input yang telah 
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digunakan. Pendekatan ini akan dinilai akan memiliki nilai efisiensi 

yang tinggi.  

b. Pendekatan regresi 

Pendekatan pada regresi akan menghasilkan sebuah estimasi hubungan 

yang akan dapat digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output 

yang dihasilkan pada  sebuah Unit Kegiatan Ekonomi untuk tingkat 

output tertentu.  

c. Pendekatan frontier 

Pendekatan frontier ini memiliki 2 jenis diantaranya yaitu: pendekatan 

parametik dan pendekatan non parametik. Pendekatan parametik yaitu 

pendekatan yang menggunakan metode Stochastic Frontier Approuch 

(SFA), metodeDistribution Free Approach (DFA) dan Thick Frontier 

Approuch (TFA), sedangkan pada pendekatan frontier non parametik 

ialah Data Envelopment Analysis (DEA). 

3.) Rasio Keuangan 

a) Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan 

data keuangan perusahaan. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab 

beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan 

(Samryn, 2011). 

Rasio keuangan terdiri dari 3: 

1) Rasio neraca (Balance Sheet Ratio), merupakan kategori yang semua 

data telah diambil dari atau bersumber dari neraca.              . 
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2) Rasio- laporan laba-rugi (Income Statement Ratio), merupakan kategori 

dari semua data yang diambil pada laporan laba-rugi. 

3) Rasio antar laporan (Interstatement Ratio), merupakan rasio yang 

dikategorikan pada  semua jenis data yang diambil dari neraca serta 

laporan laba-rugi pada bank. 

b) Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai suatu 

perusahaan oleh pihak eksternal dari laporan-laporan keuangan yang umum. 

Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang digunakan sebagai penilaian 

terhadap laporan keuangan ialah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas dan rasio profitabilitas.  

4.) BOPO (Belanja Operasional dan Pendapatan Operasional) 

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan efektivitas bank dengan cara mengendalikan biaya atau bebam 

operasional terhadap pendapatan operasional. Beban operasi merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas usahanya seperti biaya 

pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Semakin kecil 

rasio ini berarti bank efisien dalam biaya operasional yang dikeluarkan 

sehingga memungkinkan bank dalam meminimalisir masalah. Rumus dari 

rasio BOPO yaitu penjumlahan total beban operasional dibagi dengan 

pendapatan operasional.                                . 
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Merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan beban 

operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam upaya melakukan kegiatan operasional 

bank. Dalam hal ini dapat diketahu bahwa usaha utama pada bank ialah 

dengan menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga dapat dikatakan 

bahwa beban bunga dan hasil bunga merupakan porsi terbesar bagi bank 

(Rivai, dkk, 2007). 

Bank yang memiliki tingkat rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan 

bahwa bank tidak dapat beroperasi. Dengan demikian jumlah pendapatan 

operasional yang tinggi maka akan memperkecil jumlah laba yang akan 

diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor 

pengurangan pada laporan laba rugi. 

Regulator bank sentral memaksakan bahwa aktifitas perbankan harus 

lebih efisien dalam melaksanakan atau menjalankan bisnisnya, serta 

regulator perbankan telah membuat acuan brenchmark bagi bank umum dan 

kelompok usaha. Diantaranya: 

a) Buku I sebesar 85% 

b) Buku II 78-80% 

c) Buku III 70-75% 

d) BukuNIVN65-60%     
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5.)  Rasio ROA (Return On Asset) 

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau 

atau tahun lalu untuk kemudian diproyeksikan di masa depan atau untuk 

tahun depannya. Rasio ROA ialah kemampuan dari modal yang telah 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang berguna untuk menghasilkan 

laba berupa neto atau keuntungan neto sesudah pajak (Riyanto, 2001). 

Rasio ROA juga disebut sebagai pengembalian atas total aktiva 

(ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia 

sebagai laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total 

aktiva. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan bahwa kinerja suatu 

perusahaan yang semakin besar. Rumus dari rasio ROA yaitu laba bersih 

dibagi dengan seluruh total aset (Brigham, 2010). 

 

    
          

            
    % 

 

Dalam hal ini, ROA juga dapat digunakan untuk mengukur rasio 

efisiensi dalam penggunaan modal pada bank yang menyeluruh, serta akan 

mempengaruhi keadaan keuangan pada bank tersebut sehingga akan dapat 

diketahui mengenai posisi perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio ROA 

maka akan semakin baik produktivitas aset dala memperoleh keuntungan 

bersih. Adapun komponen-komponen pada rasio ROA, yaitu:            :
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1) Rasio Kas 

2) Rasio Laba Operasi atau Operating Profit Margin 

3) Rasio Gross Profit Margin 

4) Rasio Net Profit Margin 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rasio ROA, dipengaruhi 

oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena apabila rasio ROA 

rendah itu disebabkan karena rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan 

karena rendahnya perputaran pada total aktiva (Kasmir, 2012). 

6.) Rasio NPF (Non Performing Financing) 

Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF (Non Performing Financing) 

merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi 

pada 5 kolektabilitas. Kolektabilitas pertama yaitu lancar, yang kedua yaitu 

dalam perhatian khusus,  yang ketiga yaitu diragukan, yang keempat yaitu 

diragukan dan yang terakhir kelima yaitu macet. NPF merupakan salah satu 

komposisi yang digunakan pada penilaian kinerja sebuah bank syariah yang 

dijadikan intepretasi penilaian kepada aktiva produktif, khususnya pada 

pembiayaan yang sedang bermasalah. Rasio ini digunakan dalam mengukur 

tingkat  risiko gagal bayar dari pembiayaan, dimana NPF adalah dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 
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Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia Nomor 

6/10PBI/2004 pembiayaan digolongkan ke dalam dua klasifikasi yaitu 

pembiayaan gross dan netto. Dimana pembiayaan gros tergolong pada 

pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

Sedangkan pembiayaan neto digolongkan dari pembiayaan kurang lancar, 

diragukan dan macet. Indikator pembiayaan bermasalah dapat juga dilihat 

pada perilaku rekening (account attitudes).  

7.) Rasio CAR 

Rasio CAR atau rasio kecukupan modal digunakaan untuk mengukur 

seberapa besar bank mampu menampung risiko kerugian yang 

memungkinkan dihadapi pada suatu bank tersebut. Apabila semakin tinggi 

rasio CAR maka bank tersebut dikatakan akan semakin baik dalam 

menanggung kemampuan risiko kerugian pada suatu bank.  Untuk 

menanggung risiko dari kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Rasio ini  

juga digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva bank yang mengandung 

risiko yang meliputi risiko pembiayaan atau kredit, penyertaan, surat berharga 

serta tagihan pada bank lain. Besarnya minimal CAR 8%  yang telah 

ditetapkan oleh Banking for International Settlement (BIS). 

Apabila nilai rasio CAR tinggi maka bank tersebut telah mampu 

membiayai kredit operasional dan telah memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi profitabilitas dan dapat digunakan sebagai nilai efisiensi. CAR 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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C. Hubungan Antar Variabel 

a. Pengaruh ROA terhadap BOPO 

ROA adalah rasio profitabilitas yang menujukkan seberapa besar 

presentase laba yang diperoleh pada setiap periode tahun berjalan. Semakin 

tinggi rasio ROA maka pendapatan yang diperoleh suatu bank akan tinggi dan 

apabila rasio ROA semakin rendah maka pendapatan pada periode tahun 

berjalan semakin rendah.  

Apabila rasio ROA rendah maka bank dikatakan tidak efisien karena 

pendapatan rendah, namun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank tinggi. 

Menurut Anwar (2012) menjelaskan bahwa faktor dari nilai-nilai efisiensi 

pada operasional perbankan diantaranya ialah Return On Asset (ROA) sebagai 

proksi dari keuntungan pada suatu bank. 

b.Pengaruh NPF terhadap BOPO 

NPF merupakan presentase tertentu pada rasio BOPO ini. Apabila 

NPF suatu bank tinggi maka laba atau margin yang diperoleh suatu bank akan 

cenderung rendah. Karena laba bank yang diperoleh dari produk pembiayaan 

akan menurun apabila para debitur telat atau tidak membayar pembiayaan 

tersebut. Bank juga dikatakan tidak efisien dalam menajalankan operasinya, 

karena pendapatan turun dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank lebih 

besar atau mungkin tetap.  
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Menurut Garza-Garcia (2012) menjelaskan bahwa faktor penentu nilai 

efisiensi adalah NPL atau biasa disebut NPF pada bank umum syariah bahwa 

NPL sebagai proksi dari nilai risiko kredit apabila NPF tinggi maka akan 

mempengaruhi nilai BOPO. Nilai BOPO akan semakin naik karena margin 

dari NPF adalah salah satu dari pendapatan operasional pada bank. 

c. Pengaruh CAR terhadap BOPO 

Rasio ini menggambarkan apabila semakin besar nilai CAR maka 

bank akan dikatakan efisien dalam menjalankan operasinya, karena suatu bank 

mampu menampung risiko kerugian yang akan dihadapi oleh bank. Dan 

apabila rasio ini rendah atau dibawah 8% maka bank dikatakan tidak efisien 

pada kemampuan bank dalam mencadangkan kecukupan suatu modal.  

Rasio CAR tinggi maka semakin baik kemampuan bank dalam 

membiayai seluruh aktivitas kegiatan operasional karena telah memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan operasionalnya. Menurut 

Subandi (2014) Rasio CAR merupakan salah satu factor dari penentuan nilai 

efisiensi operasional pada suatu perbankan. Karena bank akan lebih efisien 

apabila nilai CAR lebih dari batas minimum, yang dapat digunakan untuk 

mengcover risiko kerugian.  

D.  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian-penelitian 

terdahulu diduga bahwa variabel ROA (Return On Assets), NPF (Non 

Performing Financing), dan CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh 

tehadap BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) pada 
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perbankan syariah yang berada di Indonesia dan perbankan syariah yang berada di 

Malaysia. Maka, secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan pada gambar 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.1 

Alur Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Y  :BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) 

X1 :ROA (Return On Assets) 

X2 :NPF (Non Performing Financing) 

X3 :CAR (Capital Adequacy Ratio) 

  :Hubungan Parsial 

  :Hubungan Simultan 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan awal yang harus diuji kebenarannya karena akan 

didukung dengan data untuk mendapatkan sebuah jawaban pada penelitian ini yang 

akurat dan sebenarnya berdasarkan dengan tinjauan pustaka atau teori, penelitia-

penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. 

BOPO 

(Y) 

ROA (X1) 

NPF (X2) 

CAR (X3) 
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oleh karena itu dugaan yang dibuat sementara belum tentu mengetahui 

kebenarannya dan akan diterima apabila jika terdapat faktor pendukung yang 

membenarkannya serta juga yang telah mengacu rumusan masalah dan tujuan dalam 

penelitian ini yang dapat diterapkan pada hipotesa bahwa diduga: 

a.  ROA (Return On Assets) berpengaruh terhadap BOPO (Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional).  

b. NPF (Non Performing Financing), berpengaruh terhadap BOPO (Beban Operasional 

dan Pendapatan Operasional). 

c. CAR (Capital Adequacy Ratio)  berpengaruh terhadap BOPO (Beban Operasional 

dan Pendapatan Operasional).            


