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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Subaweh (2008) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah dan Bank Konvensional Periode Tahun 2003 – 2007. Hasil penelitan 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio 

pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset terhadap 

pengembalian ekuitas serta tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan 

antara bank syariah dan konvensional. 

Widayuni (2014) Pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia, aspek 

pengungkapan corporate social responsibility merupakan bentuk kepatuhan 

terhadap syariah Islam karena menunjukkan manfaat yang diberikan perusahaan 

kepada lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut,penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Faktor-

faktor yang diteliti adalah jumlah rapat dewan pengawas syariah, jumlah anggota 

dewan pengawas syariah, profitabilitas, tingkat leverage dan ukuran perusahaan.  

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

CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah menyatakan jika dalam 

penelitian yang dilakukan mengindikasikan bahwa variabel Suku Bunga tidak 

berpengaruh terhadap ROA, Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR dan 
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NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh 

signifikan negatif terhadap ROA. 

Wahyuni (2016) tentang Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan 

unuk menganalisis apakah CAR, NPF, FDR, dan BOPO berpengaruh secara 

simultan terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) Bank Umum Syariah. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa secara simultan variable dependen (ROA dan 

ROE) dapat dijelaskan oleh variable independen yang terdiri dari CAR, NPF, 

FDR, dan BOPO.  

Hermina & Suprianto (2014) tentang Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, 

Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah. Studi ini 

menunjukkan bahwa hasil dari faktor-faktor independen yang mempengaruhi 

profitabilitas (ROE) adalah rasio BOPO, yang tingkat kinerja karena adanya 

pengelolaan perusahaan nya BOPO dianggap mampu dan efisien dalam 

meningkatkan keuntungan bank. Sementara mobil (modal), hubungan jarak jauh 

(pinjaman), dan NPL (non-performing Loan) tidak berpengaruh karena rasio 

jumlah tiga kecil terbukti dan ditutupi oleh faktor lain yang lebih besar. 

Adyani (2011)  pada penelitian yang mempelajari Profitabilitas (ROA) Pada 

Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode 2005 – 2010 membuktikan 

bahwa CAR dan FDR tidak mempunyai signifikan terhadap profitabilitas bank, 

sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). 
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Haribowo (2013) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rasio 

likuiditas dan rasio cepat yang diprofilkan dengan rasio perbankan tidak 

berpengaruh pada pendapat audit yang akan terjadi, sementara Asia Selatan yang 

lain adalah proxy untuk pinjaman-ke-Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh 

pada yang akan keprihatinan audit pendapat. Hasil uji rasio solvabilitas adalah 

proxy dengan menggunakan rasio primer, aset risiko sekunder rasio dan rasio 

risiko tidak berpengaruh pada pendapat audit keprihatinan akan. Hasil tes dari 

rasio profitabilitas diprofilkan dengan menggunakan marjin laba kotor, marjin 

laba bersih, laba atas ekuitas (ROE), laba atas aset total (ROA) dan 

pengembalian pada tingkat pinjaman menunjukkan tidak ada pengaruh pada 

pendapat audit yang akan terjadi. 

Keterkaitan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

mengamati ROE dengan menggunakan rasio keuangan CAR, FDR, NPF, dan 

BOPO. Namun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

terletak pada objek yang diteliti antara lain periode yang dgunakan selama 5 

tahundari tahun 2013-2017, bank yang digunakan terdapat pada 3 negara 

(Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) sehingga penelitian ini disebut 

dengan penelitian development research. 
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B. Tinjauan Teori 

 

1. Perbankan Syariah 

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

sebagai berikut : 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat. 

b. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiata usahanya 

berdasarkan prisnsip 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. Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam 

Selain itu, upaya regulasi baru-baru ini di wilayah ini juga merupakan 

pertanda positif bagi perekonomian Asia Tenggara untuk memainkan peran 

berpengaruh di Asia yang mungkin bergerak menuju menjadi pemimpin 

global berikutnya untuk keuangan Syariah .  Berlakunya UU layanan 

keuangan Syariah 2013 (IFSA 2013) di yurisdiksi utama keuangan Islam 

seperti Malaysia, yang mulai berlaku pada bulan Juni 2014, telah difokuskan 
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untuk memperkuat perkembangan masalah Syariah di industri. Ini mewakili 

tonggak penting dalam pengembangan industri keuangan Islam di Malaysia. 

Kegagalan lembaga keuangan Islam (IFI) untuk mematuhi persyaratan 

Syariah yang sesuai akan dikenakan hukuman pidana dan perdata. Di antara 

fitur penting dari IFSA adalah perbedaan dan pemisahan antara setoran Islam 

dan klasifikasi produk investasi Islam di pihak IFIs ' kewajiban. Sementara di 

sisi aset, tindakan jelas menarik perbedaan fitur kontrak Islam yang berlaku 

untuk kegiatan pembiayaan ke pembiayaan berbasis penjualan. Ini termasuk 

Murabahah dan Ijarah, berbasis ekuitas yang meliputi Mudharabah dan 

musharakah, dan kontrak berbasis biaya yang meliputi Wakalah dan Kafalah. 

Di samping hukum IFSA, Malaysia juga telah memulai penerbitan 

standar Syariah baru dan persyaratan operasional mereka, dengan kontrak 

yang berlaku dan prinsip dalam perbankan Syariah dan industri Takaful. 

Inisiatif ini menandai tonggak penting sebagai bagian dari upaya 

berkesinambungan bank negara Malaysia untuk menegakkan dan memperkuat 

budaya kepatuhan Syariah di antara IFIs, untuk meningkatkan Syariah dan 

kerangka peraturan di Malaysia, dan untuk menciptakan harmonisasi am Ong 

IFIs di Malaysia berkenaan dengan masalah Syariah. Selanjutnya, sebagai 

bagian dari promosi keuangan Syariah lebih lanjut, anggaran 2016 baru-baru 

ini antara lain termasuk pemotongan pajak atas biaya penerbitan "investasi 

berkelanjutan dan bertanggung jawab" (SRI) Sukuk dan penyediaan 20 persen 

pembebasan bea materai untuk SH instrumen pinjaman yang sesuai dengan 
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ariah untuk pembiayaan rumah. Di tempat lain di Indonesia, otoritas jasa 

keuangan otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pada bulan Agustus 

2014 bahwa mereka bekerja pada cetak biru lima tahun untuk 

mengembangkan keuangan Islam. Antara lain, cetak biru ini diharapkan untuk 

mengatasi masalah yang relevan seperti kurangnya skala dalam industri, 

konsolidasi sektor dan peran kepemilikan asing. 

Pada bulan November 2014, otoritas pasar modal negara menandatangani 

perjanjian dengan Dewan Syariah nasional untuk bergerak ke arah sentralisasi 

hal Syariah yang berkaitan dengan keuangan Islam. Perampingan standar 

Syariah di tingkat nasional diharapkan dapat mendukung inovasi dalam 

produk yang sesuai dengan Syariah dan mengembangkan kolam yang lebih 

luas dari para ulama Syariah. 

Sebagai bagian dari tujuan yang ditetapkan di brunei darussalam cetak 

biru sektor keuangan 2016-2025, AMBD telah makukan langkah - langkah 

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pasar 

uang yang lebih efisien di brunei darussalam. pada bulan september 2018, 

AMBD meluncurkan The Over Night Standing Facilities, yang terdiri dari 

kedua syariah fasilitas pendanaan / penerimaan dan konvensional fasilitas 

pinjaman / deposit. Dalam merancang fasilitas ini, AMBD memastikan bahwa 

instrumen dan operasi sangat konsisten dengan prinsip dewan pengurus saat 

Brunei Darussalam  tetap ada berkomitmen penuh untuk pengaturan dewan 

pengurus dan perjanjian pertukaran mata uang dengan Singapura. The 
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Overnight Standing Facilities bertujuan untuk mendukung manajemen 

likuiditas bank yang efektif dan efisien  serta untuk memfasilitasi kelancaran 

fungsi sistem keuangan, dengan demikian memberikan stabilitas dan 

kepercayaan kepada pasar. Fasilitas yang mematuhi Syariah menggunakan 

konsep Ar-Rahnu dan Konsep wadiah. The Overnight Standing Facilities juga 

memainkan peran penting dalam sistem keuangan karena menyediakan 

rentang tolok ukur untuk pasar antar bank dan akan mendorong inovasi 

berbagai instrumen keuangan, khususnya sesuai Syariah instrumen keuangan. 

AMBD sebagai agen untuk pemerintah Brunei Darussalam, melalui 

Kementerian Keuangan dan Ekonomi, tentang masalah-masalah berkaitan 

dengan penerbitan dan administrasi Brunei Program Sukuk Al-Ijarah. 

Pemerintah Brunei  menerbitkan Sukuk Al-Ijarah secara teratur, tujuan dari 

program ini adalah untuk mengembangkan Kurva hasil surat berharga 

pemerintah sebagai patokan untuk sukuk perusahaan dan memberikan 

investasi yang aman dan likuid instrumen untuk lembaga keuangan domestik. 

Pertama Sukuk Al-Ijarah dikeluarkan pemerintah Brunei pada 6 April 2006. 

Sejak awal program ini, Brunei Pemerintah telah menerbitkan total 164 

penerbitan jangka pendek Sukuk Al-Ijarah, dengan jangka waktu tiga bulan 

dan satu tahun dengan nilai total BND12,4 miliar. 
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3.  Kinerja Keuangan Bank  

 

Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan bank pada saat periode 

tertentu, informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan biasa digunakan 

untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Penilaian 

kinerja keuangan perbankan dinilai dengan pendekatan analysis rasio yang 

terdapat pada laporan keuangan yang akan dilaporkan di masa depan 

(Febriyani, Zulfadin, 2003) 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) 

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 perbandingan antara laba bersih 

bank dengan modal bank sendiri. (Dhian,2012) Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen bank dalam mengalokasikan dan mengelola 

modal yang tersedia guna meningkatkan hasil laba setelah pajak. Semakin 

tinggi tingkat ROE (Return On Equity) maka semakin tinggi pula tingkat 

keuntungan yang didapatkan bank syariah, sehingga kemungkinan bank 

dalam kondisi bermasalah semakin rendah.  Kinerja keuangan bank dapat 
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dinilai dari kinerja untuk tahun yang lalu maupun yang sedang berjalan 

dengan menganalisis laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan dapat 

dinilai dengan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan yang 

menghubungkan dua data keuangan (laporan keuangan), yaitu neraca dan 

laporan laba rugi. Nilai rasio keuangan tersebut yang nantinya dibandingkan 

dengan tolok ukur yang telah ada. Analisis dan interpretasi nilai rasio 

keuangan yang telah diperoleh dapat memberikan pandangan yang lebih baik 

dan mendalam tentang kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan bank 

mempunyai tujuan antara lain (Abdullah, 2005: 120): 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama 

kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai 

dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua 

aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan profit. 

Adanya informasi yang benar dan pemahaman mengenai kinerja bank 

maka diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin 

meningkat. Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan 

bank dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang umum dilakukan, 

yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Membandingkan nilai 

rasio keuangan yang diperoleh dari tahun ke tahun merupakan langkah 

berikutnya. Langkah ini perlu dilakukan guna mengetahui kondisi hasil 
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perhitungan tersebut apakah baik atau kurang baik. Perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan akan dapat dilihat dari tahun ke tahun sehingga dengan 

melihat perkembangan tersebut perusahaan dapat membuat rencana-rencana 

untuk masa yang akan datang dan perkembangan yang tidak diinginkan 

haruslah segera diperbaiki dan diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan 

semula. 

Langkah selanjutnya setelah melakukan perbandingan adalah 

melakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Interpretasi merupakan 

perpaduan antara hasil perbandingan dengan teori yang berlaku. Hasil 

interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan yang dicapai 

oleh perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. Pemahaman atas masalah 

keuangan ang dihadapi oleh perusahaan akan dapat memberikan solusi yang 

tepat. 

4. 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.   
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Profitabilitas merupakan indikator yang sangat 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).  

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).    

Menurut Greuning dan Iqbal (2011) profitabilitas dalam bentuk saldo 

merupakan salah satu sumber utama dalam pembentukan modal, sistem 

perbankan yang sehat dibangun diatas bank yang memiliki modal yang cukup, 

dan menguntungkan. Profitabilitas merupakan indikator dalam posisi 

komprehensif didalam pasar perbankan. Profitabilitas suatu bank dapat 

mempertahankan profil risiko dan memberikan solusi terhadap masalah jangka 

pendek. Profitabilitas bank menjadi indikator dari stabilitas dan faktor yang 

dapat berkontribusi terhadap kepercayaan nasabah.  

Tingkat laba yang diperoleh bank syariah dikenal dengan sebutan 

Profitabilitas, Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 
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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). 

 

5. Analisis Rasio Keuangan  

Analisis perbandingan (ratio analysis) merupakan suatu teknik atau 

peralatan untuk mengevaluasi kondisi financial dan kinerja sebuah organisasi 

perusahaan dalam (Darmawi, 2011). 

Menurut (Abdullah, 2005) analisis rasio keuangan merupakan teknik 

analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu 

dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara 

simultan. 

Kesimpulan dari beberapa definisi bahwa analisis rasio keuangan 

merupakan suatu teknik analisis untuk mengevaluasi kondisi kinerja sebuah 

perusahaan dengan melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

6. Hubungan Laporan Keuangan sebagai Sumber Data dengan Penilaian Kinerja 

Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu daftar yang di dalamnya berisi 

ringkasan atas transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 
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Ringkasan dan transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan 

tersebut merupakan suatu sumber data yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan bank. Mengukur kinerja keuangan bank dapat dilakukan 

dengan menggunakan analisis keuangan. Analisis laporan keuangan penting 

dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 

Informasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai 

manajemen bank di masa yang lalu serta sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun rencana kinerja manajemen ke depan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

 

1. Pengaruh CAR Terhadap ROE 

 

Menurut (Kuncoro, 2002) CAR adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi 

dan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank. Menurut (Suryani, 2006) jika nilai CAR tinggi berarti 

bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang 

menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas. 

Berdasarkan Lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 

3/30/DPNP ada dua rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai 
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aspek permodalan yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio) dan Aktiva Tetap 

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

terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) yang didapatkan 

dengan membandingkan antara modal dengan ATMR. Modal sendiri bank 

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

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

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

yang dibentuk tidak berasal dari laba dan modal pinjaman. 

ATMR terdiri dari Market Risk, Credit Risk, Operational Risk. Market 

Risk merupakan resiko kerugian dari posisi dalam on dan off balance sheet 

yang timbul karena perubahan faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar). 

Credit Risk merupakan resiko kerugian karena debitur gagal memenuhi 

kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Operational Risk merupakan 

resiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang disebabkan faktor 

kelemahan atau kegagalan proses internal, SDM, sistem dan kejadian 

eksternal. Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank 

konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai 

dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. 

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung 

modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya 

ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa CAR merupakan rasio yang 

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber di luar bank. Semakin besar nilai CAR maka semakin sehat bank 

tersebut karena akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan 

dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya 

harta bermasalah. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 

9/13/PBI/2007, nilai batas minimum CAR yang baik adalah 8%. Jika nilai 

CAR suatu perusahaan berada dibawah 8% maka perusahaan tersebut 

tidaklah sehat. 

H1 : CAR berpengaruh positif terhadap ROE. 

2. Pengaruh FDR Terhadap ROE 

 

FDR  mencerminkan  kemampuan  bank  dalam  menyalurkan  dana  

kepada  pihak  yang membutuhkan  modal.  Semakin  tinggi  aset  perbankan  

semakin  tinggi  pula  kemampuan  dalam memberikan  pinjaman  sehingga  

semakin  tinggi  pula  FDR-nya,    yang  mengakibatkan  semakin tinggi pula 

pendapatan perbankan (Kashmir, 2009). 

Antariksa  (2005)  mengemukakan  bahwa  FDR  berpengaruh  

signifikan  positif  terhadap profitabilitas dan pengaruh ini bersifat musiman. 

Semakin tinggi FDR  maka semakin tinggi pula profitabilitas bank tersebut.   
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Penelitian ini juga diperkuat oleh Tarwneh (2006) yang   melakukan 

penelitian  di  Kenya  yang  menyatakan  bahwa  kredit  berpengaruh  positif  

terhadap  profitabilitas perbankan di Kenya. 

Penelitian  Antariksa   (2005)  dan  Tarawneh  (2006)  memperkuat  

penelitian  dari  Zainudin dan   Hartono   (1999),   dimana   menyebutkan   

bahwa   liquiditas   perbankan   berpengaruh   untuk menentukan  proyeksi  

pendapatan  laba  perbankan  dalam  periode  setahun  yang  akan  datang. 

Liquiditas  ini  diukur  melalui  dana  yang  disalurkan  ke  masyarakat  

(LDR).  Dalam  Penelitian  ini diajukan hipotesis 1 sebagai berikut : 

H2: FDR berpengaruh positif terhadap ROE 

 

3. Pengaruh NPF Terhadap ROE 

 

NPF  (Non  Performing  Financing)  merupakan  rasio  yang  

dipergunakan  untuk  mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan 

dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang  disalurkan.  

Semakin  tinggi  NPF  maka  semakin  kecil  pula  perubahan  labanya.   

Hal  ini di karenakan  pendapatan  yang  diterima  bank  akan  

berkurang  dan  biaya  untuk  pencadangan penghapusan  piutang  akan  

bertambah  yang  mengakibatkan  laba  menjadi  menurun  atau  rugi menjadi 

naik (Kasmir, 2009). Dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis 2 sebagai 

berikut :  
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H3: NPF berpengaruh negatif terhadap ROE 

 

4. Pengaruh BOPO Terhadap ROE 

 

BOPO menunjukan efisiensi bank dalam menjalankan usaha 

pokoknya, yaitu perbandingan antara total biaya dengan total pendapatan yang 

dihasilkan (Kasmir, 2009). Semakin tinggi rasio BOPO maka efisiensi dari 

bank tersebut semakin kecil, semakin tinggi biaya maka bank menjadi tidak 

efisiensi sehingga perubahan laba operasional makin kecil. Dalam penelitian 

ini diajukan hipotesis 3 sebagai berikut : 

H4 : BOPO berpengaruh negatif terhadap ROE 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu CAR, 

FDR, NPF, BOPO diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE) Bank 

Syariah di ASEAN. Maka dari itu secara sederhana kerangka pemikiran disajikan 

sebagai berikut : 
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Sumber : diolah dari berbagai sumber 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah Di Negara ASEAN 

E. Hipotesis 

 

Diduga adanya pengaruh antara CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROE
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