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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009) laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai 

laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Menurut Rivai, Basir, Sudarto, dan Veithzal (2013:375) laporan 

keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan individu, 

asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan 

laporan perubahan ekuitas pemilik. Menurut Kasmir (2014:7), laporan 

keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 

pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Bambang Riyanto 

(2012:327),  Laporan  Finansiil (Financial Statement), memberikan ikhtisar 

mengenai keadaan  finansiil suatu perusahaan, dimana Neraca (Balance 

Sheets) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat 

tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil-

hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu 

tahun. 
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Jadi, disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang 

dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan 

dan manfaat. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang dikutip dari 

beberapa ahli yakni:  

Menurut Fahmi (2012:5),  tujuan  laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu 

perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter. Secara lebih rinci, Kasmir 

(2014:10), mengungkapkan bahwa laporan  keuangan bertujuan untuk :   

a. Memberikan informasi tentang  jenis dan  jumlah aktiva  (harta) yang  

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang  jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi  tentang jenis dan jumlah pendapatan  yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadapaktiva, pasiva, dan modal perusahaan.  

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 
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Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran dan 

informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi 

manajemen suatu perusahaan. 

2.2 Laporan Keuangan Dalam Pandangan Islam 

Laporan keuangan adalah laporan yang disajikan oleh sebuah 

lemabaga baik bank maupun non bank yang bersumber dari fakta-fakta 

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang didalamnya 

terdapat, penjualan, pendapatan, utang dan piutang perusahaan. Ini 

bertujuan  untuk memberi informasi kepada pihak lain maupun kepada 

perusahaan itu sendiri guna meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih 

optimal dan maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. 

Didalam islam cukup jelas dalam urusan utang piutang. Sehingga 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-baqarah ayat 282 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

َب  ُِ يَؤَيُّٓ ْٕ ٗ فَبْكتُجُ ًَّ َس ٍٍ إِنَٗ أََجٍم يُّ ُْتُْى ثَِذْي ا إَِرا تََذايَ ْٕ ٍَ َءاَيُُ انَِّزْي
ج

ْنيَْكتُْت ثَْيَُُكْى َكبتٌِت ثِبْنَعْذلِ   َٔ
ج

ََل يَؤَْة َكبتٌِت   َٔ

ْنيَتَّكِ  َٔ ِّ اْنَحكُّ  هِِم انَِّزٖ َعهَْي ًْ ْنيُ َٔ ُ فَْهيَْكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ يَّْكتَُت َك ُُّْ َشْيئًب أَ ََل يَْجَخْس ِي َٔ  ,ُ َ َسثَّّ َّللاَّ
ج

  ٌَ ٌْ َكب فَإ

ُ, ثِبْنَعْذلِ  نِيُّّ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهيُ مَّ ُْ ًِ ٌْ يُ ْٔ ََل يَْستَِطْيُع أَ ِّ اْنَحكُّ َسفِْيًٓب أَ انَِّزٖ َعهَْي
ج

  ٍْ ٍِ ِي ِْٓيَذْي ا َش ْٔ ُذ ِٓ اْستَْش َٔ

َجبنُِكىْ  سِّ
صلى

ََب َسُجهَيْ   ْٕ ٌْ نَّْى يَُك َش فَإ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ََٓذآِء أَ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم 

ب األُْخَشٖ ًَ إِْحَذاُْ
ج

ا  ْٕ ََٓذآُء إَِرا َيبُدُع ََل يَؤَْة انشُّ َٔ
ج

  ِّ ْٔ َكجِْيًشا إِنَٗ أَْجهِ ُِ َصِغْيًشا أَ ْٕ ٌْ تَْكتُجُ ا أَ ْٕ ًُ ََل تَْسئَ َٔ
ج

 َرانُِكىْ  

ا ْٕ أَْدََٗ أََلَّ تَْشتَبثُ َٔ ُو نِهشََّٓبَدِح  َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذَّللاَّ أَْلَسطُ ِع
صلى

َََٓب ثَْيَُُكْى فَهَْيَس   ْٔ ٌَ تِجبَسحً َحبِضَشحً تُِذْيُش ْٕ ٌْ تَُك إَِلَّ أَ
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َْب ْٕ َعهَْيُكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُجُ
قلى

ا إَِرا تَجَبيَْعتُىْ   ْٔ ُذ ِٓ أَْش َٔ
ج

ََل يَُضآسَّ َكبتِ   ِْٓيذٌ َٔ ََل َش َٔ ٌت 
ج

ٌق   ْٕ ُ, فُُس ا فَإََِّّ ْٕ ٌْ تَْفَعهُ إِ َٔ

ثُِكىْ 
قلى
  َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ

صلى
  ُ ُكُى َّللاَّ ًُ يَُعهِّ َٔ

قلى
ُ ثُِكمِّ َشْيٍءَعهِْيىٌ   َّللاَّ َٔ(282)  

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 

Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yanglemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkandengan 

jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (diantara mu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

menginginkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apa bila mereka dipanggil: dan jangan lah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah 

dan lebih menguatkan  persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
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(menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’ammalh itu), kecuali 

ketika mu’ammalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 

kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetauhi segala 

sesuatu. 

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan salah satu alat bukti yang dibuat perusahaan untuk melihat 

semua utang piutang yang pernah dilakukan oleh perusahaan kepada pihak 

lain. Yang mana perusahaan berkewajiban untuk membayar utang-utang 

yang pernah dilakukannya. 

2.3 Bank Syariah 

Menurut Danu pranata (2013) bank syariah denan mengacu kepada 

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/148/KEP/DIR tanggal 12 

November 1998 pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Bank berdasasrkan 

prinsip Syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, 

sedangkan lebih lanjut dalam kamus Bank Indonesia dijelaskan bahwa bank 

syariah adalah bank yang menggunakan system dan operasi perbankan 

berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan 

perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al-Quran dan Al-Hadist, dan 
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mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh 

Al-Quran dan Al-Hadist (Islamic Banking). 

Dijelaskan juga bahwa defenisi bank dan bank umum menurut 

undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan 

bahwa; 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menigkatkan tarif hidup rakyat 

banyak”. 

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegitannya 

memberikana jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

Didalam undang-undang ini juga memuat tentang bank yang 

menjelaskan prinsip syariah sebagai berikut: 

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip 

syariah dan berdasarkan pada kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. 
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2.3.1 Perbedaan Bank konvensional dan Bank Syariah. 

Hal yang mendasar yang memebedakan bank konvensional dan bank 

syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh nasabah kepada bank, dana atau yang diberikan oleh bank 

kepada nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya istilah bunga dan 

bagi hasil.  

Untuk memperjelas perbedaan bank syariah dan bank konvesional 

terdapat tabel dibawah ini. Menurut Rachmadi (2012, 39) menjelaskan 

perbedaannya sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

No Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan Investasi –Investasi yang 

sesuai dengan syariat Islam 

Investasi yang tidak jelas 

hukumnya 

2. Berdasarkan Prinsip bagi Hasil, jual beli 

dan sewa 

Memakai sistem bunga 

3. Profit dan Falah Oriented Profit Oriented 

4.  

. 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

hubungan keitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan debitur-debitur 

5. Penghimpunan dana dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan Fatwa DSN 

Tidak terdapat dewas sejenis 

Sumber: Menurut Rachmadi (2012, 39) 
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2.4 Profitabilitas (Return On Asset) 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan 

(Agustin, 2014). Rasio ini lebih diminati oleh para pemegang saham dan 

manajemen perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi, 

apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan dan 

sebagainya. Pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak 

langsung.Para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan analisis ini. 

Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan 

bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun 

juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Selain itu dengan 

semangkin kuatnya kondisi keuangan dan meningkatnya laba maka 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. 

Para manajer tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan 

memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan kebijakan 

perusahaan. Dengan demikian semakin menghemat biaya modal, di sisi 

lain para manajer (insider) menjadi meningkat powernya  bahkan bisa 

meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil 

keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas jadi pertimbangan investor 

dalam keputusan investasinya. Profitabilitas merupakan kemampuan dari 

modal yang diinvesatsikan dalam keseluruhan aktiva untuk mengasilkan 
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keuntungan bagi semua investor. Skala pengukuran untuk profitabilitas 

perusahaan adalah rasio. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan 

profitabilitas perusahaan, yaitu: return on equity, return on asset, earning 

per share, net profit margin. 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. 

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total assets. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin 

besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor net income 

margin dengan perputaran aktiva. 

 

2.5 Capital Adequacy Ratio (Car) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan ukuran yang digunakan 

untuk menilai tingkat kecukupan modal suatu bank. Menurut Bank Indonesia 

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 

31/146/KEP/DIR tanggal 12 november 1998 tentang Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum Bank (KPMM), CAR atau KPMM diartikan sebagai 



 22 

berikut: “Jumlah modal minimum yang harus dimiliki oleh bank dalam 

rangka penyediaan pengklasifikasian risiko operasional bank yang mungkin 

terjadi dan untuk membiayai kegiatan operasionalnya”. CAR merupakan 

rasio pemodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan 

dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian 

dana diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Penilaian didasarkan kepada 

permodalan yang dimiliki oleh salah satu  bank. Salah satu penilaian adalah 

dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu dengan cara 

membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) 

menurut Kasmir (2012:300). Perhitungan Capital Adequacy Ratio ini 

didasarkan atas prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko 

harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) 

terhadap jumlah penanamannya. Berdasarkan Pakfeb 1991, perbankan 

diwajibkan memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Minimum atau dikenal 

dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), yang diukur dari persentase tertentu 

terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sejalan dengan 

standar yang ditetapkan Bank of International Settlements (BIS), terhadap 

seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari ATMR. Modal yang dimaksud terdiri dari: 

a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri 

atas modal inti dan modal pelengkap. 

b. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan  

kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. 
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CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat 

ditutup oleh ekuitas bank yang tersedia (Taswan dalam Anindita, 2012; 21 ). 

Semakin tinggi CAR maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank 

untuk mengcover penurunan asset. Modal merupakan salah satu faktor 

penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko 

kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau 

tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (khususnya untuk masyarakat 

peminjam) terhadap 23 kinerja bank. Penggunaan modal bank juga 

dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan bank guna menunjang 

kegiatan operasi bank, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Kepercayaan 

masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan 

yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya. Rasio 

CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya 

pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan 

atau aktiva produktif yang berisiko. Setiap bank diwajibkan untuk 

memelihara rasio kecukupan modal atau CAR yang didasarkan pada 

ketentuan Bank For International Setlements yaitu sebesar 8% dari Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Pandia dalam Anindita, 2012; 43). 

CAR=
          

                                      
x 100% 
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2.6 Financing To Deposit Ratio (Fdr) 

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Veithzal Rivai, 2013: 484). 

Likuiditas juga merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi 

kas atau kemampuan untuk memperoleh kas (Veithzal Rivai, 2013).  

Untuk dapat memperoleh FDR yang optimum bank tetap harus  

menjaga NPF. Peningkatan FDR dapat berarti penyaluran dana ke 

pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat. Peningkatan 

laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA 

semakin tinggi. Bank Indonesia, menyatakan suatu bank masih dianggap 

sehat jika rasio berada diantara 85%-110%. Apabila FDR suatu bank 

berada di atas atau di bawah 85% -110%, maka bank dalam hal ini dapat 

dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi 

(perantara) dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat 

mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian 

disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat 

menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, 

yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat. Rasio likuiditas 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkankewajiban jangka 
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pendek dengan sumber daya jangka pendeknya (lancar) yang tersedia 

untuk memenuhi kewajiban tersebut.  

Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi kewajiban finansiilnya saat ditagih. Rasio 

likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk 

segera dikonversikan kedalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan 

nilai serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang diperoleh. 

Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain 

pada kekhususan usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena 

itu untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan 

menggunakan ukuran financing to deposit ratio (FDR), yaitu dengan 

memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, 

seperti antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan 

menjadi kewajiban pada bank. Apabila hasil pengukuran jauh berada 

diatas target dan limit bank tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank 

akan mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya akan 

menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada dibawah 

target dan limitnya, maka bank tersebut dapat memelihara alat  likuid yang 

berlebihan dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank 

berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (idle money). 
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Dari uraian diatas maka dapat dikatakan  Financing  to  Deposit  

Ration (FDR) adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan 

dengan simpanan masyarakat. 

FDR=
                                

                        
 x100% 

2.7 Non Performing Financing (NPF) 

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian dari pembiayaan, adalah 

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sehubungan dengan 

peran bank syariah sebagai lembaga  intermediasi dalam kaitannya dengan 

penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan. Hal 

tersebut  dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang 

menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank 

syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya 

sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah apabila 

pembiayaan tersebut dinyatakan bermasalah.  

Dalam usaha perbankan keuntungan terbanyak didapat dari 

pembiayaan atau pemberian kredit kepada masyarakat. Walaupun 
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pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank tetapi 

pembiayaan pun memiliki risiko yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah 

(non perfomrming financing) seperti kredit kurang lancar, pembiayaan 

diragukan dan pembiayaan macet. Menurut Ismail (2013:124) pembiayaan 

non perfomrming financing adalah: "Pembiayaan yang sudah dikategorikan 

pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. 

Dari beberapa pengertian NPF diatas dapat disimpulkan bahwa NPF 

adalah pembiayaan yang bermasalah yang dikategorikan macet atau 

diragukan. 

Pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) 

merupakan gambaran kinerja usaha pembiayaan yang diberikan. Misalnya 

berapa persen jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak 

dapat ditagih (Purwanto, 2011). Timbulnya pembiayaan bermasalah 

diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan 

dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2005:88). Menurut 

(Hidayat, 2014:122), apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut 

akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi 

maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat 

pengembalian kredit macet. Berdasarkan dari uraian tersebut menunjukkan 

bahwa pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) memiliki 

pengaruh negatif bagi profitabilitas bank.  
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Non Performing Financing atau NPF muncul karena masalah yang 

terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah 

pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistim yang 

berbeda. Sistim perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat 

menahan timbulya NPF agar tidak meluas tetapi, sistem perbankan 

konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL.  

Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai 

berikut (Gaimala, 2015) yaitu: 

1. Faktor intern (berasal dari pihak bank), terdiri dari: 

a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

b.  Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah. 

d. Proyeksi penjualan terlalu optimis. 

e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 

f. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable 

g. Lemahnya supervisi dan monitoring. 

h. Terjadinya emosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara 

nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses 

pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang 

sehat. 
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2. Faktor ekstern,terdiri dari : 

a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 

informasi dan laporan tentang kegiatannya). 

b. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 

dalam persaingan usaha 

c. Usaha yang dijalankan relatif baru. 

d. Bidang usaha nasabah telah jenuh. 

e. Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis. 

f. Meninggalnya key person. 

g. Perselisihan sesama direksi. 

h. Terjadi bencana alam. 

i. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor 

ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi 

perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.  

Keberlangsungan usaha suatu  bank  yang didominasi oleh aktivitas 

pembiayaan dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang merupakan 

sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana 

untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan  bank yang 

optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi 

kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan 

melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami 

penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih  memiliki prospek 



 30 

usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah 

restrukturisasi. 

Adapun tingkat dari  Non Performing Financing dapat dihitung dengan 

sebuah rasio yaitu sebagai berikut : 

    
                     

                
        

2.8  Penelitian Terdahulu 

Berikut hasil dari beberapa penelitian mengenai profitabilitas yang 

dapat dijadikan bahan kajian, antara lain : 

Tabel II.2 Ringkasan PenelitianTerdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Sabir. Ali, 

Habbe 

(2012) 

Pengaruh Rasio 

kesehatan bank 

Terhadap Kinerja 

keuangan bank 

umum Syariah 

dan bank 

konvensional di 

indonesia. 

 

Independen: 

rasio kesehatan 

bank  

 Dependen : 

Kinerja 

keuangan bank 

umum Syariah 

dan bank 

konvensional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA,BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

ROA, NOM berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap ROA, NPF tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, FDR  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia.CAR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, BOPO tidak 
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berpengaruh terhadap ROA, NIM 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, NPL berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

ROA, LDR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Konvensional di Indonesia. 

Putri dan 

Suhermin 

(2015) 

Pengaruh NPL, 

LDR dab CAR 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Devisa 

Independen : 

NPL,LDR dan 

CAR. 

Dependen : 

ROA 

NPL berpengaruh terhadap ROA, 

sedangkan LDR dan CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA pada 

BUS 

Widowati 

(2015) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan Di 

Indonesia 

Independen : 

Rasio Keuangan 

Dependen : 

Profitabilitas 

(ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas, 

Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas, dan Non 

Performance Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Muliawati 

dan 

Khairuddin 

(2015) 

Faktor-faktor 

penentu 

Profitabilitas 

Bank Syariah Di 

Independen : 

Faktor-faktor 

penentu 

Dependen : 

DPK, FDR dan BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA, NPF dan 

SWBI berpengaruh positif terhadap 

ROA. DPK, NPF, FDR, BOPO dan 
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Indonesia 

 

 

Profitabilitas SWBI secara simultan berpengaruh 

terhadap ROA . 

Africano 

(2016) 

Pengaruh NPF 

Terhadap Car 

Serta Dampaknya 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Independen : 

NPF terhadap 

CAR 

Dependen : 

Profitabilias 

NPF berpengaruh negatif terhadap 

ROA. NPF juga berpengaruh negatif 

terhadap CAR. 

CAR berpengaruh negatif terhadap 

ROA. CAR memediasi parsial 

pengaruh NPF terhadap ROA. 

Gumelar 

(2016) 

Pengaruh Inflasi, 

Suku bunga, NPF, 

dan BOPO 

terhadap 

profitabilitas bank 

umum syariah 

Independen: 

Inflasi, Suku 

bunga, Kurs, 

NPF, BOPO 

Dependen: ROA 

Rasio Inflasi, Suku bunga, Kurs dan 

NPF tidak berpengaruh terhadap 

ROA, sedangkan BOPO 

berpengaruh terhadap ROA. 

 

Fitriyah 

(2016) 

Pengaruh FDR, 

NIM, NPF dan 

BOPO 

terhadapProfitabil

itas (ROA) pada 

BUS devisa di 

Indonesia 

Independen : 

FDR, NIM,NPF 

dan BOPO 

Dependen: ROA 

FDR tidak berpengaruh terhadap 

ROA, NIM berpengaruh positif 

terhadap ROA, NPF berpengaruh 

positif terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh  negatif terhadap ROA. 

Hasan 

(2014) 

Pengaruh DPK, 

NPF, Rasio 

Biaya, CAR, 

FDR, Dan Ukuran 

Independen: 

DPK, NPF, 

Rasio Biaya, 

CAR, FDR dan 

SIZE berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan DPK daN 

BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. Selain itu 
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Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah. 

Ukuran 

Perusahaan. 

Dependen: ROA 

dari hasil pengujian statistik, 

variabel NPF, CAR, dan FDR 

terbukti tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA.   

Regina 

(2012) 

Pengaruh Car, 

Npl, Ldr, Nim, 

Dan Bopo 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan 

 

 

 

 

 

Independen: 

CAR, NPL, 

NIM dan 

BOPO. 

Dependen : 

ROA 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel CAR dan LDR 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ROA, juga 

variabel NPL, walaupun NPL 

memiliki koefisien negatif, namun 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Variabel BOPO 

memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel ROA 

dan NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA.  

Sumber: Olahan Penulis2017  

2.9 Kerangka Pemikiran 

Gambar II.3 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam 

penelitian ini. variabel dependen (variabel Y), yaitu Profitabilitas dan variabel 

independen internalnya (variabel X) terdiri dari CAR (X1), FDR (X2), dan  

NPF (X3).  
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Gambar II.3 

 

         

     

       

 

 

 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) 

Modal bank merupakan “engine” dari pada kegiatan bank, apabila 

kapasitas mesinnya terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk 

meningkatkan kapasitas usahanya khususnya dalam penyaluran kredit. 

Capital Adequacy Ratio(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko 

(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan padabank lain) ikut dibiayai 

dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 

diluar bank (Almilia dan Herdiningtyas dalam DyahAristya 2010). 

Sedangkan menurut (Yunanto Adi Kusumo dalam DyahAristya 2010), 

rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat 

H1 CAR (X1) 

H2 PROFITABILITAS 

(Y) 
FDR (X2) 

H3 NPF (X3) 
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pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut 

atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. 

Peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR minimal sebesar 

8%mengakibatkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang 

dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun bank cenderung menjaga CAR 

nya tidak lebih dari 8% karena ini berarti pemborosan. Hal tersebut juga 

dapat terjadi karena bank belum dapat melempar kredit/pembiayaan sesuai 

dengan yang diharapkan atau belum optimal. Padahal kegiatan utama bank 

adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk 

kredit/pembiayaan. Dengan CAR yang cukup atau memenuhi ketentuan, 

bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Penyaluran kredit 

yang optimal dengan asumsi tidak terjadi kredit macet akan menaikkan 

laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA. Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dalam penelitian Ghozali (2007) dan Azmy (2014) menunjukan 

adanya pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2009) dan Regina (2012) yang 

menunjukan adanya pengaruh yang positif antara Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap Return On Asset (ROA). Besarnya modal suatu bank akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank 

(Wisnu Mawardi,2015 dalam Basir 2013). Rendahnya CAR menyebabkan 

turunnya kepercayaan masyarakatyang pada akhirnya dapat menurunkan 

profitabilitas. Namun sebaliknya, semakin tinggi CAR semakin baik 

kinerja suatu bank. 



 36 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Diduga CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

2.10.2 Pengaruh FDR Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank 

dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi 

atas risiko likuiditas yang akan muncul. Likuiditas menunjukkan 

ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan 

datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap 

saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar 

(Dendawijaya dalam Ahmad Yazid, 2009). Peningkatan FDR berarti 

penyaluran dana ke pinjaman semakinbesar sehingga laba akan meningkat. 

Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan 

ROA semakin tinggi. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk FDR 

yang baik adalah 80% sampai dengan 110%. Apabila  FDR suatu bank 

berada di atas atau di bawah dari batas yang ditetapkan oleh BI,maka bank 

dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak 

intermediasi (perantara) dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen 

harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk 

kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Financing to Deposit 

Ratio (FDR) yang diteliti oleh Setiawan (2009) menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara FDR terhadap profitabilitas bank. Sedangkan 

penelitian  Nurkhosidah (2010) dan Yuliani (2007) rasio ini menunjukkan 
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hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal 

ini berarti bahwa semakintinggi FDR sampai dengan batas tertentu maka 

akan semakin banyak dana yang  disalurkan dalam bentuk kredit maka 

akan meningkatkan pendapatan bungasehingga ROA semakin tinggi. 

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya(Veithzal Rivai, 2013: 484). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2: Diduga FDR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) 

2.10.3 Pengaruh Non Performing Finaning (NPF) terhadap 

profitabilitas  (ROA) 

Non Performing Financing analog dengan Non Performing Loan pada 

bank konvensional adalah perbandingan antara total pembiayaan 

bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. 

Dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit (loan) 

tetapi pembiayaan (financing) (Rivai, 2010). NPF menunjukan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah 

yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 
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bermasalah semakin besar maka kemungkinkan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar. 

Non Performing Financing(NPF) merefleksikan besarnya risiko kredit 

yang dihadapi bank, semakin kecil Non Performing Financing maka 

semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung bank. Risiko kredit 

diproksikan dengan Non Performing Financing (NPF), dimana tingginya 

NPF merefleksikan tingginya kualitas pembiayaan yang bermasalah dan 

mengakibatkan besarnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank. NPF yang 

tinggi akan memperbesar biaya yaitu biaya pencadangan aktiva produktif 

yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi ( Rivai, 2010 ). Sehingga semakin 

besar NPF akan mengakibatkan menurunya ROA, yang menunjukan 

kinerja keuangan bank yang menurun. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Rahmi (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif NPF 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian Sabir, Ali, Habbe (2012), Non 

Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

didukung oleh Hasan (2014) yang menyatakan bahwa NPF terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diperoleh 

hipotesis yaitu : 

H3: Diduga NPF tidak berpengaruh terhadap Provitabilitas  

(ROA) 

2.10.4 Pengaruh CAR, FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) 
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Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi 

tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, 

semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Salah satu rasio 

profitabilitas adalah return onasset (ROA), return on asset (ROA) 

merupakan perbandingan nett profit aftertax terhadap average total asset. 

Rasio ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan menggunakan 

seluruh asetnya dalam menghasilkan keuntungan. Nilai dari kedua rasio 

keuangan di atas sudah tercantum dalam setiap laporan keuangan 

perusahaan sehingga lebih mudah bagi investor dalam menganalisanya 

untuk kemudian dijadikan dasar menentukan kebijakan portofolio 

(Handoko, 2008). 

CAR (capital adequacy ratio adalah perbandingan antara modal 

dibandingkan aktiva tertimbang menurut risiko. CAR berguna untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko (Iqbal, 2010). Variabel Capital 

Adequacy Ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas yang merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua utang-utang baik utang jangka panjang atau utang jangka 

pendek. Berdasarkan teori struktur modal menunjukkan penggunaan utang 

akan meningkatkan tambahan laba operasi perusahaan karena pengembalian 

dari dana ini melebihi bunga yang harus dibayar (Hariyani, 2010). 

Financing to Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh deposan 
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dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah Rasio pembiayaan terhadap dana 

pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, 

sedangkan LDR untuk bank umum. 

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) 

merupakan gambaran kinerja usaha pembiayaan yang diberikan. Misalnya 

berapa persen jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak 

dapat ditagih (Purwanto, 2011). Timbulnya pembiayaan bermasalah 

diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan 

dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank (Dendawijaya, 2005:88). Menurut 

(Hidayat, 2014:122), apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut 

akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi 

maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat 

pengembalian kredit macet. Berdasarkan dari uraian tersebut menunjukkan 

bahwa pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) memiliki 

pengaruh negatif bagi profitabilitas bank.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Diduga CAR, FDR dan NPF Berpengaruh Terhadap Profitabilitas 

(ROA) 
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