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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi 

tentang lingkup penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang akan di jelaskan dalam penelitian dibawah 

ini tentang rasio keuangan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan 

syariah di indonesia dilakukan oleh beberapa peneliti, yang dilihat dari 

persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu.  

Penelitian pertama dari Rendyka (2014) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kualitas Aktiva Produktif, Kecukupan 

Modal, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional terhadap Tingkat Pendapatan Profitabilitas Bank Umum 

Syariah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa uji hipotesis secara parsial  

menyimpulkan variabel BOPO, CAR, KAP memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah. Variabel NPF dan FDR tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank syariah. Sedangkan uji 

hipotesis dengan simultan didapat bahwa variabel KAP, NPF, FDR, CAR, 

BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah.  

kedua dari penelitian Alipah (2014) “Pengarh Risiko Pembiayaan 

Bermasalah dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas PT. Bank 

Muamalat Indonesia.” Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hasil 

pengujian secara parsial variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan uji hipotesis 

secara simultan menyatakan bahwa variabel CAR, dan NPF memiliki 

pengaruh terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.  

ketiga dari penelitian Defri (2012) yang berjudul “Pengaruh 

kecukupan modal, likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap profitabilitas 

perbankan yang terdaftar di BEI”. dari hasil penelitian tersebut menyatakan 

CAR berpengaruh positif positif dan tidak signifikan terhadap ROA, LDR 

berpengaruh positif positif dan tidak signifikan terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi berganda.   

Penelitian ke empat hubungan anatara CAR dengan ROA dalam 

penelitian Dewi (2010) didapatkan hasil bahwa CAR tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank syariah di indonesia. hasil 

ini menunjukkan besar kecilnya rasio CAR belum tentu memberikan 

keuntungan terhadap bank syariah. Bank yang memiliki modal yang besar 

tetapi tidak bisa mengalokasikan modalnya secara efektif dalam 

mendapatkan laba, maka modal bank tidak akan berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas bank syariah. 

Kelima penelitian dari Hutasuhut (2009) menunjukkan hasil 

analisisnya bahwa (FDR) Financing to Deposit Ratio secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

perbankan syariah. Semakin besar Financing to Deposit Ratio (FDR) maka 

akan berdampak pada peningkatan. Adapun penyaluran pembiayaan 
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dilakukan dengan prinsip 5C yaitu Capacity (kemampuan), Character 

(Kepribadian), Collateral (Jaminan), Condition (Kondisi), serta Capital 

(Modal).  

Sedangkan penelitian ke enam oleh Mahardian (2008) 

menunjukkan bahwa hasil analisis BOPO (biaya operasional & pendapatan 

operasioanl) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). Dengan demikian pihak bank dapat memperhatikan tingkat 

efisiensi operasionalnya untuk meningkatkan profitabilitas pada kinerja 

keuangan.  

Keterkaitan anatara penelitian sekarang dengan penelitian tedahulu 

adalah sama-sama mengamati Profitabilitas (ROA) dengan menggunakan 

rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit 

Ratio (FDR),  Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO). 

Namun  perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada objek yang akan digunakan sebanyak 9 Bank Umum Syariah 

(BUS) di indonesia, dengan periode yang digunakan yaitu selama 10 tahun 

dari tahun 2008-2017. Sehingga penelitian ini disebut juga dengan 

penelitian Development Resesarch.  

B. Tinjauan Pustaka  

1. Perbankan Syariah  

Sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang bank 

syariah telah mengatur saecara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia 

sesuai pasal tersebut yaitu :  
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a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat.  

b. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

c. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.  

 

2. Kinerja Keuangan Syariah  

Kinerja keuangan dimaksudkan untuk memberkan informasi 

berkala mengenai kondisi bank syariah secara menyeluruh, baik 

perkembangan usaha maupun kinerja bank syariah. Seluruh informasi ini 

diharapkan dapat meningkatkan transparasi kondisi keuangan bank 

syariah kepada public dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan syariah, serta dsebagai bentuk pertanggung jawaban 

manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan bank yang akan 

dicapai selama periode tertentu. (Taswan, 2010) penilaian kinerja 

keuangan bank syariah digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen 

bank dalam mengelola badan usaha, penilaian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Indicator Financial Ratio dalam menilai kinerja 

keuangan. (Tarmizi, Kusuno, 2003) 
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Kinerja keuangan bank syariah yang dapat diukur dari 

profitabilitasnya. Rasio yang digunakan dalam menentukan atau 

mengukur dan membandingkan kinerja keuangan syariah yaitu dilihat 

dari ROA (Return On Asset) dan ROE (Return On Equity). menurut 

Dendawijaya (2003) ROE (Return On Equity) adalah rasio yang 

membandingkan anatara laba bersih bank dengan modal yang dimiliki 

bank itu sendiri. (Dhian, 2012) rasio ROE digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen bank dalam mengalokasikan dan mengelola modal 

yang ada guna meningkatkan hasil laba setelah pajak. Jika semakin tinggi 

tingkat ROE maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan bank 

syariah, sehingga adanya kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah 

semakin rendah.  

Sedangkan ROA (Return On Asset) adalah kemampuan 

manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan asset 

yang dimiliki oleh bank syariah. Bank Indonesia lebih mengutamakan 

nilai profitabilitas yang diukur melalui ROA (Return On Asset) karena 

Bank Indonesia lebih lebih mengutarakan tingkat profitabilitas dari dana 

simpanan masyarakat (Dendawijaya,2003). Selain iu ROA (Return On 

Asset) merupakan meode pengukuran paling objektif yang didasarkan 

pada data akuntansi yang tersedia. Semakin besar ROA (Return On 

Asset) mencerminkan kinerja keuangan yang semakin baik karena tingkat 

pengembalian atau (Return) yang semakin besar. 
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Return perbankan syariah diukur dengan Profitability Analysis. 

Return yang didapatkan juga berkaitan dengan risiko. Oleh karenanya 

manajemen yang efekif dan efisien, serta risiko-risiko yang dihadapi bisa 

dipantau saat menginginkan return yang ditargetkan. Besar dan kecilnya  

return dan risk yang terdapat pada bank tercermin dalam laporan 

keuangan, dari situlah baru diketahui bagaimana kinerja keuangan bank 

syariah.  

 
3. Profitabilitas  

Definisi profitabilitas menurut Sartono (1997:130) yaitu Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau pun modal sendiri. Rasio 

ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas perusahaan dalam 

mengelola dana perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu 

perusahaan maka semakin baik dalam memakmurkan pemilik perusahaan 

dengan tingginya Profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam mengukur efisiensi 

perusahaan dalam menentukan dan menghasilkan laba. Manajemen 

merupakan faktor utama dalam mempengaruhi profitabilitas bank, seluruh 

manajemen bank yang mencakup manajemen permodalan (CAR), 

manajemen likuiditas (FDR), manajemen rentabilitas (BOPO) yang 

nantinya akan mempengaruhi perolehan laba pada perusahaan (machfoed, 

1999).  
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Menurut Suwiknyo (2010) bahwa profitabilitas merupakan rasio yang 

memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas meliputi dari profit margin, return on asset, dan return on 

equity. Studi yang menggunakan rasio keuangan diatas dilakukan pada 

tahun 1930an, sedangkan mulai tahun 2000an hingga sekarang bank 

indonesia mengukur keuntungan melalui return on asset (ROA).     

Tingkat laba yang diperoleh bank syariah dikenal dengan sebutan 

Profitabilitas, Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2004) atau dengan 

kata lain Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam mendapatkan 

keuntungan (Mahmoedin, 2002) Profitabilitas merupakan indicator paling 

penting dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah (Sofyan, 

2002). 

4. Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat penting dalam memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Tujuan 

analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perbankan syariah yang 

dapat bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan-

keputusan ekonomi (suwiknyo, 2010). Sehingga analisis rasio keuangan 

dapat membantu mengungkapkan makna laporan keuangan, dari hasil 

analisis rasio keuangan dengan mudah digunakan berbagai elemen yang 
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berkepentingan seperti pihak investor, kerditor, maupun pihak manajemen 

perusahaan dalam mengambil keputusan. 

Menurut Abdullah (2005) analisis rasio keuangan adalah teknik-teknik 

analisis keuangan yang dapat mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu 

dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara parsial atau individu 

maupun simultan. Adapun rasio keuangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

a) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan modal serta menampung risiko kerugian 

akibat kegiatan operasionalnya. Capital Adequacy Rasio (CAR) 

merupakan konsep relatif yang tergantung pada sifat aktiva dan 

pasiva bank, untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dengan 

bank lainnya yaitu dilakukan dengan cara membandingkan 

kemampuan permodalannya dengan aktiva bank tersebut 

(Siamat, 1993). Jika CAR semakin tinggi kecukupan modalnya, 

maka semakin baik kinerja bank syariah dan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat serta berpengaruh pada 

peningkatan profitabilitas  bank syariah.  
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b) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

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. Semakin tinggi rasio Financing to Deposit Ratio 

(FDR) disatu sisi menunjukkan pendapatan bank semakin besar, 

tetapi juga menyebabkan bank syariah tidak likuid dan 

memberikan risiko pada NPF yang nantinya bank akan kesulitan 

dalam mengembalikan dana (Siamat, 1993). 

     
                

                        
        

c) Biaya Operasional per Pendapatan perasional (BOPO) 

Biaya Operasional per Pendapatan perasional (BOPO) 

merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi serta 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

(Dendawijaya, 2009) semakin kecil rasio ini menunjukkan 

semakin efisien bank dalam mengalokasikan kegiatan 

operasionalnya serta meningkatkan profitabilitas bank syariah.  
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C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh CAR Terhadap ROA 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang 

memperlihatkan kemampuan bank syariah dalam mempertahankan modal 

yang mencukupi dan kemampuan bank syariah dalam mengukur, 

mengawasi, serta mengontrol risiko-risiko yang berpengaruh pada besarnya 

modal. CAR mencerminkan modal perusahaan sendiri dalam menghasilkan 

laba. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula bank dalam 

menghasilkan laba karena modal yang besar semakin memberikan 

keleluasaan dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang 

memberikan keuntungan, dengan kata lain semakin tinggi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) mengindikasikan bank semakin sehat perodalannya (Taswan, 

2010). Namun  Capital Adequacy Ratio yang tinggi juga menandakan 

bahwa terdapat dana yang menganggur (idle fund). Sebaliknya jika CAR 

rendah maka adanya peningkatan ekspansi asset 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 

(Dendawijaya, 2009). Hal ini didukung oleh penelitian (Adi, 2010) 

menunjukkan pengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA).  

H1 : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

bank syariah. 
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2. Pengaruh FDR terhadap ROA 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan melalui sumber likuiditasnya. 

Secara lebih rinci Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio antara 

jumlah pembiayaan yang diberikan bank dari Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dengan jumlah dana yang diterima oleh bank. Rasio ini memperlihatkan 

tingkat likuiditas bank syariah, sesuai penetapan Bank Indonesia standart  

level Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 80%-110%. Sesuai dengan 

teori dari (Rivai, 2007) 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 

tinggi, sehingga pembiayaan akan memberikan nisbah bagi hasil yang dapat 

meningkatkan Profitabilitas bank syariah. Sebaliknya jika Financing to 

Deposit Ratio (FDR) rendah menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak 

ketiga yang tidak digunakan (banyak dana menganggur) (Taswan, 2010).  

Berdasarkan penelitian (Bambang, 2010) memperoleh hasil semakin 

besar FDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah yang 

kemungkinan kondisi bermasalahnya semakin besar, dan akan menurunkan 

tingkat Profitabilitas. 

H2 : FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. 
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3. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasioanl (BOPO) 

merupakan rasio rentabilitas, rasio BOPO (Biaya Operasional Per 

Pendapatan Operasional) menunjukkan tingkat efisiensi bank / perusahaan 

dalam menjalankan usaha terutama dalam pembiayaan, pengelolaan 

pembiayaan sungguh di butuhkan oleh bank karena pembiayaan 

penyumbang pendapatan terbesar dalam perbankan syariah. Menurut 

(Taswan, 2010) semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan semakin tidak 

efisien biaya operasional bank syariah. Sebaliknya semakin kecil tingkat 

rasio Biaya Operasional per Pendapatan Operasioanl (BOPO), menunjukkan 

bahwa semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank syariah.  

Berdasarkan laporan atau ketentuan Bank Indonesia, standar Biaya 

Operasional per Pendapatan Operasioanl (BOPO) pada level 80%. Apabila 

Biaya Operasional per Pendapatan Operasioanl (BOPO) melebihi 80% 

maka bank tersebut dikatakan inefisiensi, ketidak efisien bank ini 

dikarenakan biaya operasional yang sangat tinggi. Peneitian ini juga 

didukung oleh (Akhar, 2011) menunjukkan bahwa Biaya Operasional per 

Pendapatan Operasioanl (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

(ROA). 

H3 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) bank syariah. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas serta diperkuat dengan 

penelitian terdahulu Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit 

Ratio (FDR),  Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO). 

diduga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di 

Indonesia.  Kerangka pemikiran teoritis akan ditunjukkan oleh gambar di 

bawah ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Rendyka (2014), Alipah (2014), Defri (2012), Hutasuhut (2009) 

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

E. Hipotesis 

 

1. Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2008-2017.  

2. Diduga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2008-2017.  

3. Diduga Biaya Operasioanal per Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia 

pada tahun 2008-2017.   

CAR (X1) FDR (X2) BOPO (X3) 

PROFITABILITAS 

(ROA) (Y) 


