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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Landasan Teori 

2.1.1.1 Perbankan Syariah 

Menurut Ismail (2011: 32) bank syariah merupakan bank yang kegiatannya 

mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan  bunga 

maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank 

syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan 

perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan 

syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam 

syariah Islam. 

Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang 

Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004  tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, memberikan defines bahwa bank umum 

syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam 

buku yang berjudul manajemen bank syariah, secara garis besar hubungan 

ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang 

terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat 

ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan 
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bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: 

sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, jasa (fee). 

Menurut Rivai (2010: 14) Bank Islam merupakan lembaga intermediasi dan 

penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, 

khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non 

produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan 

meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha 

yang halal. Bank Islam sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa 

bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Islam, ketika sejumlah 

instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Islam selain menghindari dari 

bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 

dari ekonomi Islam yang berorintasi pada kesejahteraan sosial. 

Adapun peran dan fungsi bank syariah sebagai berikut : 

A. Peran Bank Syariah 

Menurut Abdullah (2006: 26) Peran bank syariah sama seperti bank pada 

umumnya, bank syariah juga memiliki peran yang strategis dalam kegiatan 

pembangunan. Diantara peran strategis itu antara lain adalah : 

a) Merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan 

kegiatan perekonomian dan perdagangan. 

b) Menjadi tempat penyimpanan dana yang aman bagi perusahaan, badan-

badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan. 
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c) Melayani kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat 

melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan pelaksanaan system 

pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. 

d) Melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. 

e) Sebagai pemasok dari sebagian uang yang beredar yang dipergunakan 

sebagai alat tukar atau pembayaran sehingga diharapkan dapat mendukung 

berjalannya kebijakan moneter.  

B. Fungsi Bank Syariah 

Menurut Ismail (2011: 39), fungsi utama bank umum syariah yaitu:  

a) Penghimpunan Dana Masyarakat 

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan 

dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan 

menggunakan akad al-mudharabah. 

b) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank 

syariah. Bank syariah akan mendapatkan return atas dana yang disalurkan. 

c) Pelayanan Jasa Bank 

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam mennjalankan aktivitasnya. 

Berdasarkan OJK, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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A. Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 Menurut Ismail (2011: 52) kegiatan bank umum syariah secara garis besar 

dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu: 

1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat 

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara 

menawarkan beberapa jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, 

tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk 

pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. 

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah 

dan mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank 

syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan 

bagi hasil untuk akad mudharabah. 

2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang 

membutuhkan dana, agar tidak terjadi idle fund. Bank umum syariah dapat 

menyalurkan dananya dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan 

aktivitas penyaluran dana ini bank syariah akan memperoleh pendapatan 

dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad kerja sama usaha, 

dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa. 
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3) Pelayanan Jasa 

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk 

membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. 

Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa 

pendapatan fee dan komisi. 

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Menurut Ismail (2011: 54) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak 

dapat melaksanankan lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas 

giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana 

dan penyaluran dana. 

Dalam perbankan syariah, selain menjalankan peran dan fungsinya tersebut, 

bank juga harus menghindari berbagai risiko yang timbul.Menurut Arifin (2010: 

55) meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-

tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya 

kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen 

tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan 

menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi: 

A. Risiko Likuiditas 

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik 

dananya. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu maka bank harus memelihara 

likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. 
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Pengukuran risiko likuiditas cukup kompleks. Bank memiliki dua sumber utama 

bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti 

surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka 

risiko likuiditasnya bisa jadi rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-

surat berharga membatasi pendapatan, karena bank dapat memperoleh tingkat 

penghasilan yang lebih tinggi dari pada pembiayaan. 

B. Risiko Kredit (Credit Risk) 

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat 

merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual beli tangguh) atau kegagalan 

tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui 

pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang  

yang menjanjikan tingkat keuntungan sangat menarik. 

C. Risiko Modal (Capital Risk)  

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko  

modal (capital risk) yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. 

Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap 

kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk 

melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari 

asset bank. 

Asset bank dapat diklasifikasikan sebagai asset yang kurang berisiko atau 

asset berisiko. Asset berisiko pada umumnya termasuk, tapi tidak terbatas, pada 

investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset 



18 
 

 

yang kurang berisiko termasuk, tapi tidak terbatas, pada surat-surat berharga 

pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah. 

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah. (Hasibuan, 2009: 102) 

Dalam operasionalnya tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan 

prinsip jual beli dan bagi hasil.Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan 

untuk meluruskan yangtidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan 

yang hak. 

Didalam perbankkan ada yang namanya sistem pembayaran bunga pinjaman 

dari debitur terhadap kreditur, dalam konvensional disebut dengan bunga, dan 

ditentukan oleh pihak bank besarnya bunga yang akan dibayar sedangkan dalam 

perbankan syariah disebut bagi hasil dan tidak ditentukan oleh bank. 

Dalam islam bunga disebut dengan riba, bunga atau riba diharamkan oleh 

islam, seperti dalam surat Al-Baqarah : 275 dibawah ini:
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Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA’ tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA’, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA’. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil RIBA’), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil RIBA’), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya… Allah memusnahkan RIBA’ dan menyuburkan (berkat) 

sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran lagi 

berbuat dosa” (Al-Baqarah : 275). 

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi 

dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali 

nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila 

hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka,dan hanya berdasarkan 

pemikiran duniawi,kalau hukuman dibuat berdasarkan syariat islam tidak 

demikian perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumil 

qiyamah nanti. 

2.1.1.2 Non Performing Financing  (NPF) 

Menurut Darmawi (2014: 126) Non Performing Financing (NPF) meliputi 

kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit 

yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu 
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ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan 

risiko kredit bisa bertambah tinggi. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang buruk yaitu 

pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPF mencerminkan tingkat 

pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank. 

Menurut Gianini (2013: 29) rasio Non Performing Financing (NPF)  dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

NPF = Pembiayaan Bermasalah  x 100% 

                Total Pembiayaan 

2.1.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan. (Kasmir, 2015: 319) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank. (Muhammad, 2005: 30) 

Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau 

nasabah, bank harus mampu mengimbanginya dengan segera memenuhi 

kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. FDR dapat 

diartikan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang 

diterima bank. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga 

akan meningkat, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan 
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mengalami kenaikan. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang 

berjangka panjang. 

Berdasarkan pengertian dari pendapat para ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang 

menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana 

kepada pihak ketiga melalui keuntungan atau profitabilitas. 

Sebenarnya Financing to Deposit Ratio (FDR) sama dengan Loans to 

Deposit Ratio (LDR) yang membedakan hanya tidak ada loans atau pinjaman 

melainkan disebut financing atau pembiayaan. Rasio Financing to Deposit Ratio 

(FDR) merupakan salah satu indikator likuiditas yang menetukan apakah bank 

dikatakan likuid atau tidak yang mana rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 

minimal harus di angka 75% dan maksimal di angka110%.    

Menurut Kasmir (2015: 319) rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 

adalah sebagai berikut : 

FDR =     Total Pembiayaan     x 100% 

     Total Deposit + Equity 

2.1.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah gambaran mengenai kemampuan 

bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. (Muhammad, 2015: 22) 

Capital Adequacy Ratio (CAR)  atau sering disebut dengan istilah rasio 

kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai 

aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata 

lain, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank dalam mengukur 
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kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko. (Fahmi, 2015: 38) 

Menurut Sudirman (2013: 83),dengan CAR tertentu menjamin adanya 

imbangan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal bank yang 

ada dan menguntungkan serta bank mampu mengatasi risiko.CAR minimum yang 

harus dimiliki oleh bank ditentukan oleh otoritas, yaitu bank sentral dan untuk 

menentukan CAR sebuah bank dihitung dari modal bank di banding dengan 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko atau ATMR bank. 

Sedangkan ATMR bagi bank didasarkan pada risiko aktiva. Dalam arti luas 

meliputi elemen-elemen aktiva yang tercantum dalam neraca (On Balance Sheet) 

dan kewajiban yang masih bersifat admnistratif (Off Balance Sheet) sebagaimana 

tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang 

disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.(Darmawi, 2014: 96) 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut 

resiko (ATMR). Aktivasi bank syariah dibagi atas : 

1). Aktiva yang ditandai oleh modal sendiri dan atau kewajiban (wa’diah). 

2).Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil  (mudharabah).   

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut diatas, maka pada prinsipnya 

bobot bank syariah terdiri atas : 

1). Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri atau dana pinjaman adalah 

100%. 

2). Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adala 50%. 



23 
 

 

Kegunaan rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan 

perusahaan yang dilihat dari sisi modalnya. Pemenuhan CAR minimum 8% dari 

ATMR mengindikasikan bahwa bank mematuhi regulasi permodalan. Hal ini 

menandakan bahwa kinerja dari bank syariah tersebut semakin baik. Dengan 

demikian selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, 

yang akan berdampak pula terhadap profitabilitas dari perusahaan bank syariah 

tersebut dipasar modal semakin meningkat. 

Menurut Fahmi (2015: 38) rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

CAR =  Jumlah Modal   x 100% 

     Jumlah ATMR 

2.1.1.5 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba, atau dengan kata lain mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (Syamsuddin, 2007: 113) 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba. 

Indikator rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adala ROA 

(return on asset). Profitabilitas adalah hasil hasil dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio menggambarkan hasil akhir dari 

kebijakan dan keputusan-keputusan operasional perusahaan.Secara umum, rasio 

profitabilitas dihitung dengan membagi laba dengan modal. 

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki (Yuliani, 2007: 16). ROA 

digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai  
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pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu 

bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan 

masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi 

penggunaan asset. (Dendawijaya, 2009: 118) 

 Semakin besar ROA berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan 

atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang 

lebih besar, dan sebaliknya. (Sudana, 2011: 13). 

ROA = 
                  

           
         

 

2.1.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan NPF, 

FDR, dan CAR sebagai variabel independent dan profitabilitas sebagai variabel 

dependent. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Tahun Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Fitriana 2016 Pengaruh NPF, 

CAR, dan EVA 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

perbankan 

syariah di BEI. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPF 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap 

profitabilitas, CAR 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

profitabilitas, sedangkan 

EVA berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

2. Fuady 2015 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif 
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profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia 

signifikan terhadap ROA,  

Kualitas Aktiva Produktif 

yang diproyeksi dengan 

PPAP dan Efesiensi 

Operasional yang 

diproyeksikan dengan 

BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA, 

sedang kan FDR dan GMW 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah. 

3. Lemiyana 2016 Pengaruh NPF, 

FDR, BOPO 

terhadap Return 

On Asset (ROA) 

pada Bank 

Umum Syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Non 

Performing (NPF), 

Financing to Deposit Ratio 

(FDR), dan Biaya 

Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) tidak 

ada pengaruh signifikan 

terhadap Return On Asset 

(ROA). 

4. Maidalena 2014 Analisis faktor 

Non Performing 

Financing (NPF) 

pada Industri 

Perbankan 

Syariah. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CAR 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada 

Industri Perbakan syariah 

5. Mawaddah 2015 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

profitablitas 

Bank Syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan berpengaruh 

langsung terhadap ROA, 

NIM berpengaruh langsung 

terhadap ROA,dan NPF 

berpengaruh langsung 

terhadap ROA. 

6. Muliawati 2015 Faktor-faktor 

penentu 

profitabilitas 

Bank Syariah di 

Indonesia 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa DPK, 

NPF, FDR, BOPO dan 

SWBI secara simultan 

berpengaruh terhadap 

ROA.Secara parsial, 

variabel DPK, FDR, dan 

BOPO berpengaruh negatif 

terhadap ROA,sedangkan 

NPF dan SWBI 
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berpengaruh positif terhadap 

ROA pada Bank Umum 

Syariah. 

7. Pramuka 2010 Faktor-faktor 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FDR 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) dan 

NPF berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) pada 

Bank Umum Syariah. 

8. Rafelia 2013 Pengaruh CAR, 

FDR, NPF, dan 

BOPO terhadap 

ROE Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 

Desember 2008-

Agustus 2012 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

ROE, FDR berpengaruh 

positif  dan signifikan 

terhadap ROE, NPF 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROE, 

dan BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROE pada Bank 

Syariah Mandiri. 

9. Rachman 2015 Pengaruh FDR, 

NPF, ROA, dan 

CAR terhadap 

pembiayaan 

mudharabah 

(Survey pada 

Bank Syariah 

yang Listing di 

BEI pada tahun 

2009-2013). 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FDR 

berpengaruh positif 

signifikan, NPF 

tidak berpengaruh, ROA 

berpengaruh positif tidak 

signifikan ,CAR 

berpengaruh positif 

signifikan, Sedangkan 

secara bersama-sama, 

FDR, NPF, ROA, dan CAR 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan 

Mudharabah pada tahun 

2009-2013. 

10. Sabir 2012 Pengaruh rasio 

kesehatan bank 

terhadap kinerja 

keuangan Bank 

Umum Syariah 

dan Bank 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CAR 

tidak berpengaruh terhadap 

ROA, BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA, NOM 
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Konvensional di 

Indonesia 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA, 

NPF tidak berpengaruh 

terhadap ROA dan FDR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah. 

Sedangkan pada Bank 

Konvensional, CAR dan 

NIM berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

ROA, NPL dan LDR 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, 

dan BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA. 

Sumber: Dari berbagai jurnal dan penelitian, diolah Tahun 2017 

 

2.2 Perumusan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Menurut Kasmir (2014: 234) mengatakan bahwa pemberian suatu fasilitas 

kredit/ pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit/ 

pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. 

Apabila suatu bank kondisi NPFnya tinggi akan mengakibatkan kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, dan 

menambah biaya pencadangan aktiva produktif. Semakin tinggi NPF akan 

menurunkan profitabilitas bank. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Fitriana (2016: 15) dan Pramuka (2010: 77) yang menunjukkan hasil bahwa 

NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas. 
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Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H1  : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan  

    signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) 

2.2.2 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Menurut Darmawi (2014: 61), rasio Financing to Deposit Ratio FDR 

merupakan kekuatan yang mempengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan 

investasi. Rasio likuiditas ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengendalikan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank 

yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit/pembiayaan semakin besar (Dendawijaya, 2009: 116). 

Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam 

pembiayaan. 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. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nugroho (2011: 12) dan Sabir 

(2012: 81) menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. 

Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H2  : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan  

   terhadap Profitabilitas (ROA) 
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2.2.3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Menurut Wibowo (2013:56) menjelaskan bahwa semakin tinggi CAR maka 

semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap 

aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu 

membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas. Modal yang cukup besar dari bank dapat melindungi deposan 

dan akan meningkatkan kepercayaan deposan terhadap bank, sehingga juga akan 

dapat meningkatkan profitabilitas bank bersangkutan.  

Berdasarkan penelitian Fitriana (2016: 4) semakin tinggi rasio CAR 

mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin sehat permodalannya, hal ini 

menandakan bahwa kinerja dari bank tersebut semakin baik. Dengan demikian 

selanjutnya akan meningkatkan daya tarik kepada investor, yang akan berdampak 

pula terhadap profitabilitas. Dengan kata lain, dapat diketahui bahwa CAR 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini di dukung oleh 

hasil penelitian Fuady (2015: 56) yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.   

Dari uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H3   : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan 

   terhadap Profitabilitas (ROA) 

2.2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibuat untuk mempermudah 

dalam memahami hubungan antara Non Performing Financing (NPF), Financing 
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to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

          

           H1         

         H2      

          H3 

       

    Sumber : Hasil pengembangan penelitian 

2.2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas dapat hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan  

  terhadap Profitabilitas (ROA) 

H2  : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan 

    terhadap Profitabilitas (ROA) 

H3  : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan    

  terhadap Profitabilitas (ROA) 
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