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BAB II 

PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang menggunakan teori 

kinerja keuangan sebagai alat analisisnya. Teori kinerja keuaangan memiliki 

banyak variasi indeks untuk mengukur kinerja keuangan bank, salah satunya 

adalah rasio keuangan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu 

tentang kinerja bank yang telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, 

antara lain : 

Penelitian yang dilakukan oleh (Silvia, 2018). Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kinerja keuangan yaitu profitabilitas dari bank aceh 

syariah sebelum dan sesudah konversi. Rasio keuangan yang digunkan di 

dalam penelitian ini yaitu, Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE, dan Biaya Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan data laporan 

bulanan bank aceh syariah tahun 2015-2017, untuk 15 bulan sebelum 

konversi dan 15 bulan sesudah konversi. Hasil penelitian ini menunjukan ada 

perbedaan antara NPM, ROA, ROE, dan BOPO sebelum dan sesudah 

konversi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Solikha, 2016). Penelitian ini bertujuan 

menguji pengaruh Capital Adecuacy Ratio (CAR), Non Performing 

Loan/Financing (LDR/FDR) terhadap Return On Aseet (ROA) sebagai 
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proyeksi dari kinerja keuangan bank umum konvensional dan syariah yang 

tercatat di Direktorat Perbankan Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pada bank umum konvensional variabel CAR, NPL, dan 

LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan BOPO 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sementara pada 

bank umum syariah, variabel NPF dan BOPO berpengaruh negativ dan 

signifikan terhadap ROA sedangkan CAR dan LDR berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadila, 2017), tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis kinerja keuangan pada bank dengan menggunakan rasio 

likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, kinerja keuangan 

bank rasio likuiditas menunjukan bahwa kinerja keuangan bank sudah baik 

karna mampu membayar utang yang jatuh tempo, kedua dilihat dari rasio 

solvabilitas pada bank dalam keadaan solvable karna mampu menutupi 

kemungkinan kegagalan dalam pemberian pembiayaan dan juga dalam 

menyanggah sejumlah pinjaman pada nasabah. Ketiga, kinerja keuangan 

bank dilihat dari rasio efisiensi bank dalam keadaan baik  karena nilainya 

lebih dari 1,5%. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Taris, 2018) . Berdasarkan 

penelitian tersebut dengan menggunakan perhitungan keuangan rasio 

menyimpulkan rata-rata kondisi kinerja keuangan bank syariah pada tahun 
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2015 mengalami penurunan, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, 

kemudian rata-rata pada tahun 2017 mengelami penurunan kembali. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Indriani, 2014). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan pembiayaan 

mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas atau 

tingkat keuntungan bank suyarih yang diukur dengan return on equity. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pendapatan pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari 

keempat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan. 

Dari penelitian diatas dapat dilihat bahwa kinerja keungan perbankan 

syariah dan perbankan konvensional menghasilkan banyak perbedaan. Dalam 

penelitian yang telah dilakukana menggunakan analisis kinerja keuangan 

memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dikonversi. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi perbedaan dalam setiap kinerja 

keuangan perbankan syariah dan konvensional apabila dianalisis 

menggunakan rasio keuangan . 

B. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

Menurut (Sudarsono, 2004) Bank Syariah merupakan lembaga keuangan 

yang dalam usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam 



 

8 
 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi yang 

disesuaikan dengan prinsip syariah. 

(Peraturan Pemerintah, 1998) menyebutkan bahwa pengertian syariah 

yaitu aturan kesepakatan yang dilakukan berdasarkan hukum islam antara 

bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau melakukan 

pembiayaan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Syariah antara lain 

pembiayaan dengan bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli 

barang dengan adanya pilihan memindahkan kepemilikan barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain. 

2. Kinerja Keuangan Bank dan Pengukurannya 

a. Rasio Keuangan Sebagai Indikator Penilai Kinerja Perbankan 

Pengukuran kinerja perbankan dilakukan dengan cara mengamati hasil 

yang dicapai oleh perbankan dengan ukuran standart yang telah ditentukan 

oleh Bank Indonesia, atau hasil dari rata – rata perhitungannya. Rasio 

keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu : Likuiditas, 

Profitabilitas, Aktiva Produktif, Resiko Usaha dan Efisiensi (Siamat, 2005) : 

Rasio dapat menggambarkan hubungan antara satu jumlah tertentu 

dengan jumlah lainnya, dengan adanya alat analisis berupa rasio tentu akan 

memberikan pandangan kepada penganalisis tentang baik buruknya posisi 

keuangan yang dimiliki suatu perusahaan. Hasil dari rasio tersebut juga 

menjadi perbandingan jumlah, dari jumlah yang satu dengan jumlah lainnya 
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dengan harapan akan diperoleh jawaban yang mampu digunakan sebagai 

bahan kajian dalam melakukan keputusan (Fahmi, 2013).  

Menurut (Harahap, 2011) keunggulan analisis rasio keuangan adalah 

dengan angka-angka yang mudah dibaca dan ditafsirkan, digunakan sebagai 

pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan 

keuangan yang lebih rinci dan sangat rumit. Selain itu juga mampu 

mengetahui posisi perusahaan diantara perusahaan yang lain dan dijadikan 

standar untuk ukuran dari suatu perusahaan. Yang terakhir, dapat lebih mudah 

memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat 

perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

Selain keunggulan yang dimiliki, analisis rasio juga memiliki beberapa 

keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam analisis rasio ini menurut (Harahap, 

2011) adalah pertama, memiliki kesulitan dalam memilih rasio yang dapat 

digunakan untuk kepentingan penggunanya. Kemudian kedua, memiliki 

keterbatasan dalam laporan keuangan juga menjadi keterbatasan untuk 

analisis rasio. 

Ada beberapa macam rasio keuangan yakni pertama, rasio likuiditas yang 

merupakan rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

pemenuhan kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Kedua, rasio 

solvabilitas yang digunakan untuk melihat seberapa besar aktiva yang 

dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Ketiga, rasio aktivitas yang 

digunakan untuk melihat seberapa efektiv perusahaan dalam menggunakan 

sumber daya atau aset yang dimilikinya untuk menunjang aktivitas dari suatu 
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perusahaan. Keempat, Rasio Profitabilitas yang digunakan untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari 

penjualan maupun investasi yang dimiliki perusahaan. 

Profitabilitas adalah jenis rasio keuangan yang paling dirasa mampu 

untuk mengukur kinerja suatu bank. Return On Asset digunakan untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh earning dengan 

memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. Selain itu hasil dari ROA 

digabarkan sebagai kemampuan manajemen bank untuk mengelola asetnya 

secara efektif. Maka semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki akan semakin 

baik pula kinerja bank tersebut.  

Dalam hal ini 4 rasio yang  ada didalam rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut (Kasmir, 2009). Pertama, Net Profit Margin menurut (Bastian & 

Suhardjono, 2006) “Net profit margin adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan. Semakin besar NPM ini, maka kinerja perusahaan akan 

semakin produktif atau lebih baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini 

menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh perusahaan 

dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi dari setiap 

penjualan yang dilakukan” rumusnya : NPM = 

𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒑𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% .  

Kedua, Return On Assets Menurut (Sawir, 2005) , Return On Assets 

adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan untuk 
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memperoleh keuntungan secara menyeluruh. Semakin tinggi ROA suatu 

perusahaan, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. 

Rumusnya: ROA = 
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎%.  

Kemudian Ketiga, Return On Equity  Menurut (Hanafi & Halim, 2014) 

adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba bersih berdasarkan pada tingkat modal tertentu. ROE 

dipergunakan dalam mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki. 

Rumusnya adalah ROE = 
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎%. 

Kemudian yang terakhir adalah BOPO Menurut (Rivai, 2013) BOPO 

merupakan rasio dalam mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil BOPO maka akan semakin 

efisien pula perusahaan tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, 

sehingga keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan akan semakin tinggi. 

Rumusnya adalah BOPO = 
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝒑𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎%. 

  


