
BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Musoffa (2017) yang berjudul Pengaruh aset dan ekuitas 

terhadap net income Melalui operating income dan non operating income 

Bank syariah di indonesia (periode tahun 2011 - 2015) hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa variabel aset dan ekuitas terhadap Net Income 

melalui Non Operating Income tidak signifikan. 

Penelitian dari Masita (2014) yang berjudul “Analisis variabel-variabel 

yang mempegaruhi Fee Based income (Studi kasus pada bank pemerintah dan 

bank asing di Indonesia tahun 2008-2012) hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa variabel provisi, komisi, fee : pendapatan transaksi valuta 

asing dan pendapatan lainya berpengaruh secara simultan yang signifikan 

terhadap Fee Based income pada bank pemerintah maupun bank asing di 

Indonesia. 

Penelitian dari Anindyntha (2016) yang berjudul “Analisis faktor 

pengaruh pendapatan bank berdasarkan interest income dan Fee Based 

income” (Studi pada bank persero 2005-2014) yang di dalamnya membahas 

variabel LDR, NPL, DPK dan Laba bersih, dimana variabel LDR, DPK, Laba 

bersih berpengaruh positif signifikan dan NPL berpengaruh positif tidak 

sigfinifikan terhadap interest income. Selanjutnya terdapat variabel laba 

bersih, aset, ekuitas, e-bangking yang dimana variabel laba bersih dan ekuitas 



berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fee Based income pada variabel 

aset dan e-banking tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif . 

Penelitian dari Ismaulina and Haqiqi (2018) dengan judul “Pengaruh 

DPK dan Pembiayaan Terhadap Peningkatan Fee Based income PT. Bank 

Syariah Mandiri” dimana hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa variabel 

DPK dan pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap FBI.  

Penelitian dari (Nasih, 2014) yang berjudul Pengaruh Skala Ekonomi 

(Aset dan Ekuitas) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di 

Indonesia, dimana hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa aset memiliki 

pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank dalam bentuk net income 

sedangkan aset memilki pengaruh positif dalam bentuk Fee Based income 

selanjutnya ekuitas berpengaruh positif baik dalam bentuk net income maupun 

Fee Based income. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukan hasil yang beragam 

dan tidak konsisten untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang sama-sama menggunakan variabel ekuitas dan aset, di samping itu 

peneliti menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga yang dimana jumlah dari 

simpanan nasabah. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terdapat perbedaan obyek  yang di teliti dimana penelitian ini menggunakan 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan Bank Persero. 

 



B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan sebagai perantara 

keuangan, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkanya kembali kepada mayarakat dalam bentuk 

kredit atau dalam bentuk lainya demi meningkatkan taraf hidup 

masyarakat yang lebih banyak. Dalam segala penyaluran dana, bank tidak 

sekedar memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya bagi pemilik 

tetapi juga kegiatanya harus di arahkan pada peningkatan taraf hidup 

masyarakat banyak. Bank juga sebagai tempat transaksi keuangan 

pembayaran maupun penagihan apapun. Ada beberapa pengertian dari 

definisi bank, antara lain : 

a. Adapun pengertian bank secara hukum menurut Undang-Undang No 7 

tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di ubah menjadi 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 

tanggal 10 November tentang perbankan, bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Ada dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. 

Adapun pengertian dari bank umum yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa lalu lintas 



pembayaran. Pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat merupakan 

bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau 

dengan prinsip-prinsip syariah yang kegiatanya tidak memberikan 

pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaranya. Dari definisi bank 

umum dan BPR dapat di simpulkan bahwa, Bank Perkreditan Rakyat 

tidak di perbolekan menyediakan jasa sedangkan bank umum 

menyediakan produk jasa dalam transaksi pembayaran (Siamat, 2005). 

b. Menurut (Hasibuan, 2008) Bank merupakan lembaga keuangan atau 

badan usaha yang sumber utama kekayaaan nya dalam bentuk aset 

keuangan serta kegiatan utamanya untuk memperoleh keuntungan 

(Profit oriented) dan juga sosial untuk membantu masyarakat dan 

kemajuan perekonomian negara. Adapun keberadaan bank dalam 

suatu negara memiliki fungsi utama yaitu : 

1. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat. 

2. Pelaksanaan dalam lalu lintas pembayaran aman dan praktis. 

3. Pengumpulan dana dari surplus spending unit dan menyalurkan 

dana dalam bentuk kredit kepada deficit spending unit. 

4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan Letter Of 

Credit. 

5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garanasi. 

c. Menurut UU No 14 tahun 1967 di jelaskan bahwa bank adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit 

dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang 



(Rindjin, 2000). Dapat dijelaskan bahwa ketiga jasa tersebut 

mempunyai peran penting dalam lembaga keuangan di sisi lain bank 

sebagai penghimpun dana (tabungan) yang benar dan aman dengan 

tujuan dana tersebut berfungsi menjadi penyalur dana kepada 

masyarakat yang memerlukanya dan menyalurkan dananya dalam 

bentuk kredit dengan harapan mensejahterakan kehidupan masyarakat 

dan menghasilkan usaha. Dengan adanya jasa lalu lintas pembayaran 

memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran 

apapun baik dalam negeri maupun luar negeri contoh pembayaran 

listrik, pembelian tiket dan pembelian barang yang ada dalam negeri 

maupun luar negeri, dengan adanya layanan jasa maka pembayaran 

menjadi aman. Memudahkan masyarakat jika ingin untuk bertransaksi 

apapun baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pembayaran 

barang dan jasa.  

d. Menurut (Kasmir, 2008) Bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito, 

juga sebagai tempat meminjam uang (kredit) untuk masyarakat yang 

membutuhkan dan tempat untuk menukar uang, memindahkan uang 

atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti 

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran 

lainya. 

Bank memiliki dua jenis aktivitas yaitu aktivitas tradisional dan 

non tradisional. Aktivitas tradisional di antaranya fungsi intermediasi 



merupakan menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk 

simpanan giro, deposito dan tabungan dan menyalurkanya melalui 

kredit. Sedangkan untuk aktivitas non tradisional bank biasanya 

berupa layanan jasa bank yang mendatangkan pendapatan di luar 

kegiatan utama bank (Fee Based income). Dengan adanya aktivitas ini 

merupakan strategi bank untuk mendatangkan pendapatan dan 

profitabilitas yang di peroleh tidak mengalami penurunan. Di lain hal 

peningkatan teknologi dapat mendukung meningkatnya ketersedian 

aktivitas non tradisional. Menurut (Kasmir, 2008) terdapat beberapa 

jenis jasa-jasa pendapatan lainya yang merupakan jenis non tradisional 

bank antara lain : 

a. Kiriman uang (Transfer) 

b. Kliring (Clearing) 

c. Inkaso (Collection) 

d. Safe Deposite Box 

e. Bank Card 

f. Bank Notes 

g. Travel Cheque 

h. Letter Of Credit (L/C) 

i. Bank Garansi 

j. Memberikan jasa di pasar modal, adapun jasa-jasa yang di 

berikan di pasar modal yaitu penjamin emisi (underwriter), 

penjamin (guanrator), wali amanat (trustee), perantara 



perdagangan efek/pialang (broker), pedagang efek (dealer) dan 

perusahaan pengelola dana (investment company). 

k. Menerima setoran-setoran, adapun setoran yang di terima yaitu 

pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening air dan 

setoran ONH. 

l. Melakukan pembayaran yang berupa gaji, pensiun, bonus, hadiah, 

deviden. 

2. Ekuitas 

Menurut buku (Suwardjono, 2014) Pada Kerangka dasar Standar 

Akuntansi Keuangan 2002 misalnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

pasal 49 Ekuitas di definisikan sebagai berikut : 

Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah di 

kurangi semua kewajiban. Atau dalam bahasa sedeharna ekuitas dapat di 

artikan sebagai besarnya kekayaan bersih atas kepemilikan perusahaan. 

Teori ekuitas berkaitan dengan laba. 

Ekuitas yang digunakan merupakan total ekuitas pada laporan 

tahunan bank yang terdiri dari modal yang telah di tentukan bank sepert 

modal saham, modal dasar, modal di setor penuh, tambahan modal di 

setor. 

3. Aset 

Menurut Buku (Suwardjono, 2014) Aset merupakan kekayaan 

yang dimiliki oleh suatu entitas yang di harapkan memberikan 

keuntungan di masa yang akan datang. 



Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) aset merupakan sumber daya 

yang di miliki perusahaan sebagai akibat dari kejadian yang terjadi pada 

masa lalu dan masa yang akan datang yang mendatangkan manfaat 

ekonomis di masa depan bagi perusahaan. 

Aset pada neraca bank meliputi kas, giro pada bank indonesia, giro 

pada bank lain, penempatan pada bank indonesia dan bank lain, efek-

efek, obligasi pemerintah, kredit yang di berikan dan pembiayaan/piutang 

syariah, aset tetap, bunga yang masih akan di terima, aset pajak dan 

tangguhan pajak-neto, aset lain-lain 

4. Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga (simpanan) di jelaskan pada UU Perbankan RI 

No 10 Tahun 1998 yang berisi tentang Dana yang di percayakan dari 

masyarakat kepada bank dengan berdasarkan perjanjian penyimpanan 

dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau 

bentuk lainya yang di persamakan dengan itu.  

Menurut (Kasmir, 2002) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Perbankan, Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari 

masyarakat luas yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika 

mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Adapun 

menurut (Darmawi, 2011) Dana simpanan (deposit) masyarakat 

merupakan jumlah dana terbesar yang paling di andalkan oleh bank. 



Deposit ini terdiri dari berbagai bentuk yaitu simpanan dalam bentuk 

rekening giro, tabungan dan deposito berjangka. 

Dapat di ambil kesimpulan dari pengertian di atas bahwa Dana 

Pihak Ketiga merupakan dana terbesar yang berasal dari masyarakat 

yang merupakan sumber terpenting bagi bank karena apabila simpanan 

masyarakat banyak maka bank bisa membiayai kegiatan operasionalnya 

yang bersumber dari giro, tabungan dan deposito. 

5. Fee Based income 

Ada beberapa definisi dan pengertian Fee Based income antara 

lain: 

Fee  based  income adalah  keuntungan  yang  didapat  dari  

transaksi  yang  diberikan  dalam  jasa-jasa  bank  lainnya  atau  selain  

spread  based. Dalam  PSAK  No.31  Bab I  huruf  A  angka  03  

dijelaskan  bahwa  dalam  operasinya  bank  melakukan  penanaman  

dalam  aktiva  produktif  deperti  kredit  dan  surat-surat  berharga  juga  

diberikan  memberikan  komitmen  dan  jasa-jasa  lain  yang  

digolongkan  sebagai  “fee  based  operation” atau  “off  balance  sheet  

activities” (Kasmir, 2001). 

Menurut (Rhamadany, Shyntya, Malik, & Nurhayati, 2015) Fee 

Based income atau pendapatan non bunga yang merupakan pendapatan 

provis, fee atau komisi yang di terima bank dari pemasaran produk 

maupun transaksi dari kegiatan jasa perbankan yang di bebankan kepada 

nasabah sehubungan dengan produk dan jasa bank yang di lakukanya. 



Menurut (Setiadi, 2010) Fee Based income adalah kegiatan 

pemberian jasa atau layanan keuangan oleh bank sebagai upaya untuk 

mendapatkan keuntungan bagi pihak bank serta menjadi sumber 

pendapatan bank selain bunga. Pendapatan non bunga (Fee Based 

income) yang merupakan aktivitas non tradisional dalam pos laporan 

laba/rugi bank merupakan pendapat operasional di luar bunga dan 

pendapatan non operasional. Komponen pendapatan operasional bank 

selain bunga dikelompokkan dalam pos laporan laba/rugi sebagai berikut: 

a. Provisi, komisi, dan fee, merupakan pendapatan bank yang  

diperoleh   dari pemberian kredit dan jasa bank, seperti provisi 

kredit, provisi bank garansi, provisi L/C, biaya administrasi, dan 

lain-lain. 

b. Pendapatan transaksi valuta asing, merupakan pendapatan yang 

diperoleh bank dari hasil jual beli valuta asing. 

c. Kenaikan surat berharga, merupakan keuntungan yang diperoleh 

bank dan menjadi pendapatan karena terjadi peningkatan harga dari 

harga awal pembelian surat berharga yang dimiliki bank. 

d. Pendapatan lainnya, merupakan pendapatan bank diluar provisi dan 

komisi kenaikan surat berharga, maupun transaksi devisa tetapi 

masih termasuk dalam pendapatan operasional bank yang meliputi 

jasa atas corporate services, jasa atas pinjaman sindikasi, dan lain 

sebagainya. 

 



6. Pengaruh Ekuitas terhadap Fee Based income 

Ekuitas atau bisa di katakan dengan modal bagi perusahaan 

perseorangan sedangkan pada perusahaan perseroan istilah ekuitas 

merupakan ekuitas pemegang saham atau stockholders equity dan 

mengandung unsur kepemilikan. Dimana ekuitas ini di perlukan untuk 

mengakomodasi kebutuhan nasabah dalam hal permodalan. Ukuran 

perusahaan juga mempengaruhi investor dalam menentukan tingkat 

pengembalian atas investasi yang di lakukan, karena ukuran perusahaan 

merupakan ukuran ketersediaan informasi. Menurut (Murni, 2004) 

semakin tinggi ukuran perusahaan akan menurunkan modal ekuitasnya. 

Perusahaan besar biasanya memiliki total aktiva yang besar sehingga 

dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut, hal ini di sebabkan karena perusahaan besar, return yang di 

harapkan akan di terima di masa yang akan datang lebih besar di 

bandingkan perusahaan kecil. Selain investor kreditur juga lebih pecaya 

untuk meminjamkan modalnya kepada perusahaan besar karena resiko 

atas kegagalan kredit semakin kecil. 

7. Pengaruh Aset terhadap Fee Based income 

Aktiva adalah manfaat ekonomi yang dinyatakan untuk sumber-

sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang meliputi barang dan 

hak-hak yang memberikan manfaat di masa yang akan datang dan 

didapat dari transaksi-transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu 

(Taswan, 2013) . 



Bank yang besar dapat menumbuhkan pendapatan selain bunga 

seiring dengan berkembangnya teknologi, Dengan itu teknologi yang 

tinggi berpengaruh pada pendapatan selain bunga dan di dukung dengan 

infrastruktur yang memadai seperti ATM, Kartu Kredit, e-banking dan 

sistem pelayanan online. Dapat di pahami karena bank yang mampu 

beroperasi secara modern adalah bank-bank besar. Untuk itu tidak hanya 

mengandalkan pendapatan dari selisih bunga yang di terima dari 

penyaluran kredit dengan bunga yang di bayarkan kepada penyimpan 

dana. Hal ini menandakan bahwa perusahaan akan semakin efisien 

dalam menggunakan asetnya sehingga akan mengurangi kegiatan 

pembelian aset baru yang akan mengurangi modal dan dampaknya akan 

meningkatkan pendapatan Fee Based income. efisiensi penggunaan aset 

juga menandakan bahwa perusahaan semakin baik dalam menghasilkan 

pendapatan. 

Semakin tinggi perputaran aset maka semakin efisien perusahaan 

tersebut dalam menghasilkan laba (Stice, D, K, & Skousen, 2009) 

sehingga apabila suatu perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik 

dalam mengelola sumber daya atau aset akan menentukan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang dapat 

menggunakan asetnya secara terus menerus dalam upaya menghasilkan 

pendapatan yang maksimal bagi suatu perusahaan. Aset yang telah di 

miliki suatu perusahaan di gunakan semaksimal mungkin agar 

memperoleh keuntungan. Hal ini menjelaskan adanya keterkaitan yang 



erat pada kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan 

memperoleh pendapatan. 

Dari uraian di atas semakin tinggi perputaran aset suatu perusahaan 

maka semakin efisien kemampuan mengahasilkan pendapatan. semakin 

tinggi total aset maka semakin tinggi nilai pendapatan pada bank dan 

sebaliknya apabila total aset semakin rendah maka pendapatan juga 

semakin rendah. 

8. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Fee Based income 

Dana Pihak Ketiga sering di sebut dengan DPK dimana dana ini di 

peroleh dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Bank 

dapat menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat pada 

jangka waktu tertentu. Adapun perolehan Fee Based income ini dari 

dana pihak ketiga yang diterima dari jasa administrasi dan ATM. 

Menurut (Suyatno, 2007) dana dari masyarakat merupakan tulang 

punggung dana yang harus di kelola bank untuk memperoleh Fee Based 

income keuntungan. 

Dari penjelasan tersebut  dapat di katakan bahwa adanya pengaruh 

antara dana pihak ketiga terhadap Fee Based income. apabila semakin 

tinggi dana pihak ketiga yang dimana dapat di katakan sebagai sumber 

utama bank maka akan berdampak pada peningkatan Fee Based income 

dan begitu juga sebaliknya jika dana pihak ketiga rendah maka 

pendapatan juga rendah. 

 



9. Kerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Berdasarkan uraian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Variabel ekuitas, aset dan DPK berpengaruh signifikan terhadap Fee 

Based income pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
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