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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali 

informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan bahan refrensi dan 

perbandingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian pertama adalah penelitian dari Wahyuningsih (2016), dengan 

judul “Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO dan GWM terhadap laba perusahaan 

(ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Peeriode 2010-2015”. Dalam 

penelitian tersebut menyatakan bahwa capital adequacy ratio (CAR) dan Biaya 

Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan 

financing to deposit ratio (FDR) dan giro wajib minimum (GWM) berpengaruh 

negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Dan penelitian kedua dari Erlangga (2015), dengan judul “Pengaruh 

Total Aktiva, Capital Adequacy Ratio (CAR), Finance To Deposite Ratio (FDR) 

Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) Bank 

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014”. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh Positif tidak signifikan, dan FDR 

Berpengaruh Positif signifikan, sedangkan Total Aktiva dan NPF berpengaruh 

negative signifikan terhadap ROA. 
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Selanjutnya penelitian ketiga dari Widyawati (2019) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance 

(NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Rasio Biaya Operasional, Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), Dan Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa Variabel CAR, NPF, dan FDR berpengaruh positif tidak 

signifikan, sedangkan BOPO berpengaruh negative signifikan dan Size 

berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. 

Dan penelitian keempat dari Syakhrun (2019) dengan judul “Pengaruh 

CAR, BOPO, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa CAR, BOPO, NPF 

berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

Sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah 

di Indonesia.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  & Judul 

Penelitian 
Variabel 

Alat 

Analisi 
Hasil Penelitian 

1 

Wahyuningsih (2016),  

Pengaruh CAR, NPF, 

FDR, BOPO dan GWM 

terhadap laba perusahaan 

(ROA) pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

Peeriode 2010-2015 

 Dependen: 

ROA 

 Independen: 

CAR, NPF, 

FDR, BOPO 

dan GWM 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variable CAR dan 

BOPO berpengaruh 

positif tidak 

signifikan, dan NPF 

berpengaruh Positif 

signifikan, sedangkan 

FDR dan GWM 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

ROA. 

2 

Erlangga (2015), 

“Pengaruh Total Aktiva, 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Finance To 

Deposite Ratio (FDR) Dan 

Non Performing Financing 

(NPF) Terhadap Return 

On Assets (ROA) Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 2010-

2014 

 Dependen: 

ROA 

 Independen: 

Total 

Aktiva, 

CAR, NPF, 

FDR 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel CAR 

berpengaruh Positif 

tidak signifikan, dan 

FDR Berpengaruh 

Positif signifikan, 

sedangkan Total 

Aktiva dan NPF 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

ROA 
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3 

Widyawati (2019) 

“Analisis Pengaruh 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing 

Finance (NPF), Financing 

To Deposit Ratio (FDR), 

Rasio Biaya Operasional, 

Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Dan 

Size Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum 

Syariah Di Indonesia 

Periode 2013-2017” 

 Dependen: 

ROA 

 Independen: 

CAR, NPF, 

FDR, 

BOPO, dan 

Size 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel CAR, NPF, 

dan FDR berpengaruh 

positif tidak 

signifikan, sedangkan 

BOPO berpengaruh 

negative signifikan 

dan Size berpengaruh 

negative signifikan 

terhadap ROA. 

4 

Syakhrun (2019) 

“Pengaruh CAR, BOPO, 

NPF, dan FDR terhadap 

Profitabilitas pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 

 Dependen: 

ROA 

 Independen: 

CAR, NPF, 

FDR, BOPO 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variable CAR. BOPO, 

dan NPF berpengaruh 

negative tidak 

signifikan, FDR 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini.  Persamaan spesifik penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang digunakan sebagai variable 

dependen adalah profitabilitas perbankan syariah. Dan variable independen yang 

digunakan adalah pengaruh Biaya Operasional / Pendapatan Operasional 
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(BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 

Non Performing Financing (NPF). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah tahun penelitian yaitu pada tahun 2014-2018 dan 

jumlah sampel yang digunakan yaitu 11 Bank Umum Syariah. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2008) Bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum 

Syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.  

Menurut Arifin (2005) prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 

dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barng dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 
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Perbedaan pokok antara bank islam dan perbankan kovensional adanya 

larangan riba (bunga) bagi perbankan islam. 

 

2. Sumber Dana Bank Syariah  

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, bank syariah dapat menarik dana 

pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk sebagai berikut: 

a) Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan 

pengembaliannya (guaranteed deposit) tanpa memperoleh imbalan 

atau keuntungan. 

b) Partisipasi modal berbagi hasil atau nernagi risiko (non guaranteed 

account) untuk investasi umum (mudharabah mutlaqah) yang mana 

bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan 

portofolio yang didanai dengan modal tersebut. 

c) Investasi khusus (Mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak 

sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Bank tidak ikut 

berinvestasi sedangkan investor yang sepenuhnya mengambil resiko 

atas investasi tersebut. 

Dan menurut Karim (2009) sumber dana bank syariah adalah sebagai 

berikut: 

a) Modal Inti (Core Capital) 

Modal inti adalah modal sendiri atau dana yang diperolaeh  dari 

pemegang saham bank yaitu pemilik bank tersebut. Modal inti terdiri dari: 
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i) Modal yang disetor oleh pemegang saham. Sumber dana ini hanya 

akan timbul apabila pemelik menyertakan dananya pada bank 

melalui pembelian saham. 

ii) Cadangan. Sebagian laba bank yang tidak dibagi atau yang 

disishkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian 

hari. 

iii) Laba ditahan. Adalah sebagian laba yang seharusnya dibagikan 

kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham 

diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. 

b) Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account) 

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah 

yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk 

melakukan usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri 

pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara 

keduanya dengan perbandingan (nisbah) sebelumnya. Kerugian financial 

menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh 

imbalan atas usaha yang dilakukan. 

Berdasarkan prinsip ini bank menyediakan jasa bagi para investor 

berupa: 

i) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari 

nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka 

dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutqalah. 

ii) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer 

investasi bagi nasabah institusi atau nasabah korporasi untuk 
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menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-

proyek tertentu. 

iii) Rekening Tabungan Mudharabah, prinsip mudharabah juga 

digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan.  

 

c) Dana Titipan (wadiah / Non Remunerated Deposit) 

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititpkan pada bank yang 

umumnya berupa giro dan tabungan. Menurut Arifin (2009) dana titipan 

wadiah ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro wadiah dan 

rekening tabungab wadiah. Sumber dana bank syariah yang ketiga yaitu 

dana nasabah atau masyarakat seperti: 

i) Giro Wadiah (demand deposit), merupakan simpanan msyarakat 

baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang 

dalam transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar 

yang lainnya. 

ii) Tabungan Wadiah (saving Deposit), merupakan tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang 

harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesua dengan kehendak 

pemiliknya.   
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3. Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur dari kinerja 

keuangan suatu bank, karena dari penilaian ini dapat diketahui bagaimana 

bank mengelola keuangan mereka. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Kesehatan Bank Umum bahwa 

tingkat kesehatan bank adalah penilain kualitatif atas berbagai aspek yang 

berpengaruh terhadap suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan 

saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia melalui penilaian aspek 

permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas 

terhadap risiko pasar. Penilaian faktor-faktor tersebut dilakukan dengan 

penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

judgement yang didasarkan atas meterialitas dan signifikasi dari faktor-faktor 

penilaian dan pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan 

dan perekonomian nasional. 

 

4. Kinerja bank 

Jumingan, (2006) kinerja bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya baik menyangkut 

aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi 

maupun SDM. Kinerja keuangan Bank merupakan gambaran kondisi 

keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan 

indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas Bank. 
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Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk melakukan perbaikan 

atas kegiatan operasional agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.   

Menurut Munawir (2012) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan adalah: 

a) Untuk mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas dapat menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memeuhi kewajiban  keuangan jangka 

pendeknya. 

b) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas .  solvabilitas dapat menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

c) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau profitabilitas 

adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

d) Untuk mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan stabil yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang-hutangnya beserta dengan beban bunganya. 

 

5. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan (financial Ratio) adlaah alat analisis keuangan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 

data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan seperti neraca, laporan 

laba rugi, dan laporan aliran kas.  Menurut Darsono (2004) analisa rasio 

keuangan merupakan analisa dengan membandingkan satu pos dengan pos 
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laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun serentak guna 

mengetahui hubungan antara pos tertentu, baik dalam neraca maupun laba 

rugi. 

Sedangkan menurut Jumingan (2006) analisis rasio keuangan dapat 

digunakana sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan 

perusahaan, melihat apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. 

Tujuan dari analisi keuangan antara lain sebagai berikut: 

a) Untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. 

b) Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. 

c) Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki 

perusahan. 

d) Mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan 

posisi keuangan dan kinerja perushaana.  

 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu oleh 

Wahyuningsih (2016), Erlangga (2015), Widyawati (2019), dan Syakhrun 

(2019) mengenai hubungan antara variabel independent dengan variabel 

dependen maka dapat digambarkan kerangka teoritis sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wahyuningsih (2016), Erlangga (2015), Widyawati (2019), dan 

Syakhrun (2019) 

Kerangka oikir diatas menunjukkan bahwa yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh ketiga variable 

tersebut terhadap profitabilitas bank umum syariah: 

a. Pengaruh variable Biaya Operasional / Pendapatan Operasional terhadap 

profitabilitas. 

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Bank akan 

memperolah laba yang tinggi jika bank mampu menekan biaya 

operasionalnya dalam mengelola usahanya. Semakin efisien bank 

menjalankan kegiatannya maka akan semakin kecil tingkat BOPO.  

 

BOPO 

(X1) 

NPF 

(X4) 

CAR 

(X2) 

FDR 

(X3) 

ROA 

(Y) 



18 
 

 

b. Pengaruh variable Capital Adequacy Ratio terhadap profitabilitas. 

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung 

risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank. Semakin besar 

CAR maka semakkin baik bank dalam menanggung risiko dari setiap aktiva 

produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi  maka bank tersebut mampu 

mebiayaib kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi profitabilitas. 

c. Pengaruh variable Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas. 

FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mrmrnuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memperlihatkan bagaimana 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakaukan 

oleh nasabah dengan mengandalkan likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan 

maka profitabilitas yang akan diapat juga akan meningkat.  

d. Pengaruh variable Non Performing Ratio terhadap profitabilitas. 

NPF adalah rasio yang menunjukan risiko pembiayaan yang dihadapi 

bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank dalam portofolio 

yang berbeda. Semakin kecil nilai NPF maka akan semakin kecil pula risiko 

kredit yang akan ditanggung bank. Sehingga jika bank memiliki tingkat NPF 

yang tinggi mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak dapat mengelola 

pembiayaannya. 
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C. Perumusan Hipotesis 

Diduga terhadapat pemgaruh antara Biaya Operasional / Pendapatan 

Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap return on asset 

(ROA) pada Bank Umum Syariah pada tahun 2014-2018. 

 


