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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Rima dan Ahmad (2018) dalam penelitiannya tentang analisis kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. 

Menggunakan 8 sampel bank umum syariah dan menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. Menyimpulkan bahwa secara parsial NPF, FDR, dan GCG 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, 

sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

Hamdani (2018) dalam penelitian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. Meneliti 11 bank selama 3 periode dengan menggunakan 

teknik  analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa FDR, CAR, dan 

BOPO secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan 

bank.  

Taris (2018) dalam penelitian tentang analisis kinerja keuangan perbankan 

syariah yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 yang diukur menggunakan 

rasio leverage, liquiditas dan profitabilitas. Meneliti sebanyak 10 sampel 

dengan teknik analisis data deskripstif kuantitatif. Menyatakan bahwa 

berdasarkan rasio kondisi kinerja keuangan perusahaan bank syariah pada 
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tahun 2015 dan 2017 rata-rata mengalami penurunan sedangkan pada tahun 

2015 kinerja keuangan bank syariah mengalami kenaikan. 

Yesi (2017) dalam penelitian tentang analisis kinerja keuangan pada PT. 

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2011-2015 menggunakan rasio rentabilitas, 

solvabilitas dan economic value added. Menyatakan bahwa nilai CAR selama 

periode 2011-2015 masuk dalam kategori sehat. NPM, ROA, dan ROE kinerja 

terbaik pada BSM yaitu pada tahun 2012 dan kinerja terburuk pada tahun 2014. 

Untuk EVA kinerja terbaik dicapai pada tahun 2014 dan pada tahun yang lain 

BSM tidak memberikan nilai tambahan ekonomi kepada perusahaann 

Endah dan Ismail (2015) dalam penelitian tentang analisis kinerja 

keuangan bank umum syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada 

periode 2012-2013. Menggunakan 11 bank sebagai sampelnya menyatakan 

bahwa kinerja keuangan Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh factor 

keuangan dan non keuangan. Dari segi CAR dan NPF hampir semua bank 

mempunyai ratio yang menunjukkan kondisi sehat. Namun jika dilihat dari 

ROA dan ROE kinerja bank syariah masuk dalam kategori kurang sehat. 
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B.  Tinjauan Pustaka 

1. Bank 

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam langkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem 

operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank 

umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa 

keuangan baik kepada unit surplus (penabung) maupun unit defisit 

(peminjam). Bahkan melaksanakan beberapa fungsi dasar.  

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk 

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara spesifik fungsi 

bank, yaitu :  

a) Agent Of Trust. 

Kepercayaan (Trust) merupakan dasar utama kegiatan perbankan 

dari penghimpunan sampai penyaluran dana. Kegiatan perbankan 

akan berjalan lancar ketika adanya rasa percaya masyarakat atas 

dana yang mereka titipkan di bank dan begitu pula sebaliknya.  
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b) Agent Of Develoment. 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor 

rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi 

dan saling mempengaruhi.  

c) Agent Of Service 

Bank memiliki jasa lain yang ditawarkan selain menghimpun dan 

menyalurkan dana. Seperti pengiriman uang, jasa pembayara, 

tabungan, kartu kredit, dan lain-lain. 

Ketiga fungsi diatas dapat memberikan gambaran mengenai 

fungsi bank secara menyeluruh dan lengkap dalam perekonomian 

yang tidak hanya sebagai lembaga perantara keuangan. 

 

2. Bank Syariah 

 

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank 

Syariah adalah  bank yang  menjalankan  kegiatan usaha berdasarkan  

prinsip syariah,  atau  prinsip hukum  islam yang diatur  dalam fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), 

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, 

zalim dan obyek yang haram.  
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A. Bank Umum Syariah  

Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya 

memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang 

membedakan pengertiannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) adalah Ban syariah dalam kegiataanya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk 

Unit Usaha Syariah yakni unit kerja dari kantor pusat bank umum 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiataan  usaha berdasarkan prinsip syariah. 

B. Produk bank syariah dibedakan menjadi tiga produk : 

a. Produk penyaluran dana 

1) Prinsip jual beli (Ba’i) 

Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan 

kepemilikan barang dengan harga dan keuntungan sesuai 

dengan kesempakatan di awal. Tiga jenis jual beli dalam 

pembiayaan modal kerja dan investasi bank :  Ba’i Al 

Murabahah, jual beli dengan harga dasar ditambah keuntungan 

yang disetujui antara pihak bank dengan nasabah. Ba’i Assalam, 

dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan dengan 

membayar sesuai dengan harga dan sifat barang yang sudah 

disepakati diawal. Ba’i Al Istishna adalah bagian dari Ba’i 

Assalam yang sering dipakai dalam bidang manufaktur. 
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2) Prinsip sewa (Ijarah) 

 Kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan 

cara sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa.  

3) Prinsip bagi hasil (Syirkah) 

Ada dua jenis dalam prinsip syirkah yaitu: musyarakah dan 

mudharabah. 

 

b. Produk penghimpun dana 

Produk penghimpun dana didalam bank syariah antara lain giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan didalam bank 

syariah yaitu: Prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. 

 

c. Produk jasa perbankan. 

 Selain dapat melaksanakan aktivitas pemhimpunan dana dan 

menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada 

nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau 

keuntungan, jasa tersebut yaitu: Sharft (Jual Beli Valuta Asing) dan 

ijarah (sewa). 
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3. Laporan Keuangan 

 

Secara umum setiap perusahaan baik itu bank maupun non bank pada 

suatu periode tertentu akan melaporkan kegiatan keuangannya. Informasi 

tentang proses keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2012:239) 

Laporan Keuangan bank menunjukan kondisi bank secara keseluruhan. 

Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank sesungguhnya, 

seperti kinerja keuangan dan kinerja manajemen selama satu periode 

termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.  

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas Munawir (2010:5). 

Menurut Hery (2012:2), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada 

pihak pihak yang berkepentingan. 

3.1 Jenis Laporan Keuangan Bank 

a) Laporan posisi keuangan neraca mencakup: aset, liabilitas, 

equity dari pemilik rekening investasi tidak terbatas dan 

sejenisnya, dan modal pemilik pada suatu tanggal yang harus 

diungkapkan.  

b) Laporan Laba Rugi mencakup: pendapatan investasi, biaya-

biaya, keuntungan atau kerugian yang harus diungkapan 
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berdasarkan jenisnya selama periode yang dicakup oleh 

laporan laba rugi. 

c) Laporan arus kas harus membedakan antara arus kas dari 

operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari 

kegiatan pembiayaan. 

3.2 Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan posisi keuangan: 

a) Pemilik perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaannya, karena dengan laporan tersebut 

pemilik perusahaan akan dapat menilai sukses tidaknya manajer 

dalam memimpin perusahaannnya dan kesuksesan manajer 

dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

b) Manajer atau pemimpin perusahaan, dengan mengetahui posisi 

keuangan perusahannya periode yang baru lalu akan dapat 

menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 

pengawasannya dan menentukan kebijakan-kebijakan yang 

lebih tepat. 

c) Para investor, mereka berkepentingan terhadap prospek 

keuntungan dimasa mendatang dan perkembangan perusahaan 

selanjutnya, untuk mengetahui jaminan investasinya dan untuk 

mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek 

perusahaan tersebut. 

d) Para kreditur dan bankers, sebelum mengambil keputusan 

untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu 
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perusahaan, perlu mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan 

dari perusahaan yang bersangkutan. 

e) Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus 

ditanggung oleh perusahaan juga sangat diperlukan oleh BPS, 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai 

dasar perencanaan pemerintah. 

 

4.  Kinerja Keuangan 

Kinerja merupakan sebuah tolak ukur berhasil atau tidaknya 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu tujuan dari 

penilaian kinerja menurut Hasibuan (2000:87) adalah untuk mengevaluasi 

prestasi kerja dan untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. 

Sedangkan menurut Fahmi (2014:2) “kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat pencapaian keberhasilan 

perusahaan dalam pengelolaaan organisasi tersebut secara keseluruhan 

yang disesuaikan pada aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik 

dan benar”.  

Dari pendapat di atas dapat diartikan bahwa kinerja keuangan adalah 

suatu penilaian seberapa baik hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam 

mencapai tujuan perekonomian, dimana tujuan perekonomian adalah 

untuk memaksimumkan kesejahteraan rakyat.  
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5. Rasio Keuangan 

Rasio Keuangan menurut Kasmir (2012:104) adalah sebuah kegiatan 

membandingkan angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka yang lainnya dengan melakukan 

perbandingan antar satu komponen dengan komponen dalam satu laporan 

keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. 

Penggunaan rasio keuangan akan menjelaskan dan memberikan gambaran 

tentang baik buruknya keadaan posisi keuangan perusahaan, dengan 

membandingkan rasio pada saat sekarang dengan rasio yang akan datang 

(Fahmi, 2014:53). 

6. Rasio Profitabilitas 
 

Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, 

asset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.  Menurut Fahmi 

(2014:54) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) selama periode 

tertentu dan juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen 

dalam menjalankan operasional kegiatannya.  

Menurut Hasibuan (2009:100), ROA adalah perbandingan (rasio) laba 

sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha 

dalam periode yang sama. Return On Asset (ROA) adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 
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aktiva yang digunakan. Return on Asset (ROA) diperoleh dengan cara 

membandingkan laba bersih sebelum pajak terhadap total asset. Semakin 

tinggi hasil ROA suatu perusahaan mencerminkan bahwa rendahnya 

penggunaan aset untuk menghasilkan laba.  

 

ROA =  
Laba sebelum pajak

Total asset
 

 

 Berdasarkan surat edaran BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 

2011, Bank Indonesia menetapkan suatu bank akan dianggap sehat atau 

baik kinerja keuangannya apabila nilai ROA lebih dari 1,25%. 

 

7. Rasio Likuiditas 

 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat 

menyebabkan  kebangkrutan perusahaan.  

Menurut Widantika (2017:27) Financing to Deposit Ratio (FDR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, 

dengan cara membandingkan antara pembiayaan yang disalurkan dengan 

total dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui 

kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan tingkat 

keuntungan bank. Jika bank tidak mampu memberikan pembiayaan 
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dengan maksimal sementara dana yang terhimpun berjumlah besar maka 

akan menyebabkan kerugian pada bank.    

 

FDR =
Total pembiayaan

Total DPK
 X 100% 

 

Semakin tinggi FDR suatu bank, maka memberikan indikasi 

semakin baiknya tingkat likuiditas dan keutungan yang diperoleh bank 

tersebut dengan syarat tidak terjadinya penunggakan atau kredit macet 

terhadap dana yang disalurkan. Berdasarkan surat edaran BI No. 

13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, Bank Indonesia menetapkan 

bahwa batas aman dari FDR suatu Bank adalah sekitar 78% - 100%. Batas 

aman memberikan indikasi bahwa setiap FDR suatu bank berada dalam 

kategori sehat. Jika FDR suatu bank berada diatas batas aman, maka bank 

tersebut dapat dikatakan tidak sehat disegi likuiditasnya.  

Semakin tinggi FDR menujukkan semakin riskan kondisi  likuiditas 

bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya 

efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank 

berada pada standart yang ditetapkan oleh Bank Indnesia maka laba yang 

diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank 

mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). 

8. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mampu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka 

memperoleh keuntungan dan mampu melunasi kewajibannya apabila 
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perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang.  Rasio yang dapat digunakan dalam rasio solvabilitas atau 

rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Menurut Dendawijaya (2009:121) CAR merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank 

tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif 

yang berisiko. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menghitung jumlah modal 

yang dimiliki oleh perusahaan terhadap Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR).   

CAR =  
Modal

ATMR
 X 100 % 

Dalam peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa besarnya 

CAR minimum harus 8%. Jika rasio CAR sebuah bank dibawah 8% maka 

bank tersebut tidak mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari 

kegiatan bank, maka hal itu berpengaruh pada kinerja keungan bank 

tersebut. 

9. Efisiensi  
 

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO) sering disebut rasio efisiensi karena digunakan untuk mengukur 
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kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Setiap peningkatan biaya operasional 

akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak dan akhirnya akan 

menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan 

Dendawijaya (2009: 121). Rasio BOPO adalah rasio yang mengukur 

perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang 

diperoleh bank. Menurut Dendawijaya (2005) rasio biaya operasional 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya.  

BOPO =  
Biaya operasional

Pendapatan operasional
 X 100 % 

Semakin kecil rasio bopo berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kinerja 

keuangan bank semakin baik Almilia dan Herdiningtyas (2005). 


