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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank Syariah 

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 7 

tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah secara umum 

adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. 

Bank syariah adalah bank yang diimpikan oleh umat islam yang berbasis syariah. 

Dalam UU No.21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan 

pengertian perbankan syariah sebagai berikut : 

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah 

dan unit bank syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta 

tata cara dan proses didalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank 

syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada 

prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Usaha 

Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat 

Syariah).  

Bank Syariah juga merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada 

hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak 

membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun 

dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh 

pihak nasabah dan pihak Bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan 
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Syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam 

Syariat Islam. Bank syariah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka 

bukan merupakan bagian dari bank konvensional. 

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank 

konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para 

nasabahnya tersebut. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga 

dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Dan bank syariah dari pertama 

berdirinya tidak pernah mengenal maupun memperkenalkan sistem bunga, baik 

bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam dana maupun bunga yang 

dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. 

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, bank tidak terlepas dari 

pengaruh dari kondisi tingkat perekonomian. Adapun dalam hal ini berkaitan 

langsung dari pengaruh tingkat ekonomi makro yaitu neraca pembayaran, 

pendapatan nasional yang meliputi produk domestik bruto dan produk nasional 

bruto, gross domestik bruto, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat 

pengangguran, nilai tukar valas, jumlah uang beredar, dan suku bunga.   

(Sukirno, 2006 : 26).  

Adapun fungsi dari Bank Syariah sebagai berikut (Harahap, 2007) : 

1. Manajer Investasi 

Salah satu fungsi bank adalah sebagai manajer investasi maksudnya adalah 

bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, 

karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima sangat tergantung 

pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Penyaluran 
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dana yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan mendapatkan hasil yang 

mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. 

2. Investor 

Bank Syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola investasi yang 

sesuai dengan syariah. Yang meliputi akad mudharabah, sewa-menyewa, 

musyarakah,murabahah, akad salam, memperdagangkan ptoduk dan investasi. 

3. Jasa keuangan 

Bank Syariah menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, 

misalnya jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, jasa untuk memperoleh 

inbalan atas dasar sewa. 

4. Fungsi sosial 

Konsep Perbankan Syariah mengaharuskan bank-bank memberikan 

pelayanan sosial apakah melalui dana qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan 

dana sumbangan sesuai prinsip syariah. 

Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 

muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank islam sudah tersebar di 

negara muslim maupun non muslim, baik benua Amerika, Australia, dan Eropa. 

Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank, 

dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah (Kasmir, 2012 : 

167 - 168). 

Hal yang mendasar antara lembaga keuangan islam dengan yang non islam 

adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan 
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oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga 

keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. 

Adapun ayat al-qur`an yang menyatakan tentang melarang umatnya untuk 

melakukan Riba dalam (Surah Al-baqarah 278-279) :  

 يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوَذرُوا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

Artinya : “Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-

Baqarah : 278) 

ُموَن َوََل ُتْظَلُمونفَِإْن َلْم تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإْن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم ََل َتظْلِ   

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) 

maka ketahuilah, bahwa allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertobat ( dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah : 279) 

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga 

menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam produk perbankan. 

Hanya saja bedanya denga bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, 

baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan 

sudah tentu sangat Islami., termasuk dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabahnya. Adapun perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil yang 

diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Secara mendasar persoalan tersebut 

dapat dilihat dari berbagai sisi, sebagaimana yang tertera pada tabel  berikut 

(Muhammad, 2006 :  
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Tabel 2.1 

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 

Penentuan besarnya hasil Sebelumnya Sesudahnya Berusaha, 

Sesudah Ada Untungnya 

Yang Ditentukan 

Sebelumnya 

Bunga, Besarnya Nilai 

Rupiah 

Menyepakati Proporsi 

Pembagian Untung Untuk 

Masing-Masing Pihak, 

Misalnya 50:50, 40:60, 

35:65, dan Seterusnya 

Jika Terjadi Kerugian Ditanggung Nasabah Ditanggung Kedua Pihak 

Nasabah Dan Pihak Bank 

Perhitungan Dari Dari Dana Yang 

Dipinjamkan, Fixed, Flat 

Dari Untung Yang Bakal 

Diperoleh, Belum Tentu 

Besarnya 

Titik Perhatian Proyek atau 

Usaha 

Besarnya Bunga Yang 

Harus Dibayarkan Nasabah 

atau Pasti Diterima Oleh 

Pihak Bank 

Keberhasilan Proyek atau 

Usaha Jadi Perhatian 

Bersama Antara Nasabah 

Dengan Pihak Bank 

Besarnya Pendapatan Pasti Dalam Persentase (%) 

Dikali Jumlah Pinjaman 

Yang Telah Pasti Diketahui 

Proporsi Persentase (%) 

Kali Jumlah Untung Yang 

Belum Diketahui 

Status Hukum Berlawanan Dengan 

(QS.Luqman : 34) 

Melaksanakan 

(QS.Luqman : 34) 

Sumber : Muhammad (Manajemen Dana Bank Syariah, 2006 : 4) 

2.1.2 Laporan Keuangan Bank 

Laporan keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi 

informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, 
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seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik 

mengenai prospek dan risiko perusahaan (Hanafi dan Halim, 2009) 

Menurut (Kasmir, 2009 : 241), adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap laporan keuangan bank sebagai berikut: 

1. Bagi pemegang saham, laporan keuangan bank digunakan untuk 

mengetahui kemajuan bank yang dikelola oleh manajemen dalam suatu 

periode kemajuan bank dapat dilihat dalam menciptakan laba, 

pengembangan asset dan usaha, serta dapat memberikan gambaran tentang 

jumlah deviden yang akan diterima. 

2. Bagi pemerintah, laporan keuangan untuk mengetahui kepatuhan bank 

dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan dan peranan 

perbankan dalam pengembangan sektor industri. 

3. Laporan keuangan bagi manajemen digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan kinerja 

manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. 

4. Bagi karyawan, melalui laporan keuangan dapat mengetahui kondisi 

keuangan bank yang sebernarnya. Dengan demikian bank dapat 

memahami kinerja mereka, sehingga jika bank mengalami keuntungan, 

maka dapat diharapkan ada peningkatan kesejahteraan, tetapi jika bank 

mengalami kerugian maka karyawan perlu melakukan perbaikan. 

5. Bagi masyarakat, laporan keuangan digunakan untuk suatu jaminan 

terjadap uangnya yang disimpan di bank. 
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2.1.3 Laporan Keuangan Dalam Pandangan Islam 

Laporan keuangan adalah laporan yang disajikan oleh sebuah lembaga 

bank bank maupun nonbank yang bersumber dari fakta-fakta dan transaksi-

transaksi yang dilakukan perusahaan. 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 

ituu sendiri. 

Didalam islam dijelaskam dalam urusan utang piutang, maka dalam firman Allah 

SWT yang berbunyi: 

 

 
 
يَن َءاَمنُوا ا ِ َا اَّلذ ذيْنَُُكْ ََكتٌِب ِِبلَْعْدِل َواَل يَآ َأُّيه ى فَاْكُتُبوُه َولَْيْكُتب ب َسمًّ ََل َأَجٍل مه

 
َذا تََدايَنُُتْ ِبَديٍْن ا

ذ  ي عَلَْيِه الَْحقه َولَْيتذِق هللَا َرب ِ ذَمُه هللُا فَلَْيْكُتْب َولُْيْمِلِل اَّلذ ُه َواَل يَْبَخْس يَآَْب ََكتٌِب َأن يَْكُتَب مََكَ عَل

َتِطيُع َأن يُِملذ ُهَو فَلُْيْمِللْ  ي عَلَْيِه الَْحقه َسِفهيًا َأْو َضِعيفًا َأْواَل يَس ْ ِ ن ََكَن اَّلذ
 
ُه  ِمنُْه َشيْئًا فَا َوِليه

ن ُُ َواْمَرَأََتِن ِممذ ْن لَْم يَُكوََن َرُجلَْْيِ فََرُجُل
 
َجاِلُُكْ فَا تَْرَضْوَن ِمَن  ِِبلَْعْدِل َواْستَْشهُِدوا َشهِيَديِْن ِمن ِرِّ

 َ َذا َماُدُعوا َواَل ت
 
هََدأ ُء ا ْحَداُُهَا ْاأُلْخَرى َواَل يَآَْب الشه

 
ْحَداُُهَا فَُتَذِكَِّر ا

 
هََداِء َأْن تَِضلذ ا ئَُموا َأْن الشه س ْ

هَا ََل َأَجِِلِ َذِلُُكْ َأقَْسطُ ِعنَد هللِا َوأَقَْوُم لِلشذ
 
الذ َأْن تَْكُتُبوُه َصِغرًيا َأْو َكِبرًيا ا

 
َدِة َوَأْدََن َأالذ تَْرََتبُوا ا

َذا تََبا
 
ًة تُِديُروََنَا بَيْنَُُكْ فَلَيَْس عَلَْيُُكْ ُجنَاٌح َأالذ تَْكُتُبوَها َوَأْشهُِدوا ا اَرًة َحاِِضَ يَْعُُتْ َواَل يَُضآ رذ تَُكوَن ِِتَ
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ُُ بِ  ذُه فُُسوُق ن
 
ن تَْفَعلُوا فَا

 
ُُ َوا ُُ َواَل َشهِيُد ٍء ََكتُِب ِّ ََشْ ُِّمُُكُ هللُا َوهللُا ِبُكِ ذُقوا هللَا َويَُعِل ُُكْ َوات

 ُُ   282}عَِلمُي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka 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 sedikitpun daripada hutangnya. 

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali 

jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
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menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 

Allah Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan ayat diatas bahwa laporan keuangan 

merupakan salah satu bukti yang dibuat perusahaan untuk melihat semua utang 

piutang yang pernah dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain. Yang mana 

perusahaan berkewajiban untuk membayar utang yang pernah dilakukannya. 

2.1.4   Profitabilitas Perbankan 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan 

mendapatkan laba melalui kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya  

(Harahap, 2011 : 304). Tingkat efisiensi sebuah perusahaan dapat diketahui 

atau modal yang digunakan untuk menghasilkan profit tersebut.. 

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset, 

maupun modal sendiri. Karena tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan 

adalah memperoleh laba atau keuntungan yang semaksimal mungkin. Dengan 

memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan 

dapat bebuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan 

mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen 

perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang 

diharapkan. Artinya, besarnya keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio 
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keuangan atau rasio profitabilitas yang dikenal dengan nama rasio rentabilitas 

(Kasmir, 2012 : 196).  

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan 

dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari 

penyebab perubahan tersebut 

2.1.5  Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan suatu bentuk rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas bank, kerena rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk 

memperoleh laba berdasarkan aktiva yang digunakan perusahaan secara 

keseluruhan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Dengan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan 

dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan 

efesiensi perusahaan. 

Alasan penggunaan rasio ROA adalah dalam penentuan tingkat 

kesehatan suatu bank, bank indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya 

return on assets (ROA). Karena bank indonesia sebagai pembina dan pengawas 

lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset 

yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat 

(Dendawijaya, 2009 : 119) 
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Adapun rumus perhitungan ROA sebagai berikut:  

           ROA : 
           

            
  100%  

2.1.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal 

minimum yang harus dimiliki bank. CAR memperhatikan kemampuan bank 

dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanyasebagai akibat dari 

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga menjadi indikator 

untuk melihat tingkat efeisien dana modal bank yang digunakan untuk investasi. 

Apabila persentase CAR terlalu kecil, maka bank termasuk ke dalam kategori 

tidak sehat. (Riyadi, 2006 : 161) 

Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut : 

CAR 
             

                                       
       

Menurut George Hempal, Modal bank dibagi atas tiga bentuk yaitu 

pinjaman subordinasi, saham preferen, dan saham biasa. Dari beberapa jenis 

pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham 

biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun 

internal. (Muhammad : 2006) 

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (Core Capital) dan 

kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang 

terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba 

ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-

rekening bagi hasil (Mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai 
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penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi 

kepentingan para pemegang rekening titipan (Wadi`ah) atau pinjaman (Qard), 

terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi`ah atau 

qard. (Muhammad, 2006) 

Adapun tingkat keuntungan yang diperoleh tergantung pada kelancaran 

pembiayaan yang dilakukan nasabah, dan jika masyarakat dalam pembiayaannya 

terjadi kemacetan maka akan mengarah kepada kerugian , dan akan berimpas pada 

profitabilitas yang diterima. Dan begitupun sebaliknya. Seharusnya pihak 

manajemen lebih memperhatikan hal tersebut. Dan selain tingkat kelancaran dari 

suatu pembiayaan pada perbanakan syariah tersebut, profitabilitas juga tergantung 

pada modal yang dimiliki oleh pihak bank syariah tersebut. Dari kecukupan modal 

tersebut yang menjadi hal penting dalam bisnis perbankannya. Jika suatu bank 

tersebut memiliki kecukupan modal yang baik maka akan menunjukkan bahwa 

bank tersebut sehat, karena kecukupan dari modal yang dimiliki bank akan 

menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu ratio yang disebut Ratio 

Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Baik bank nasional 

maupun bank internasional harus mampu memenuhi kecukupan modal 

(Muhammad, 2006) 

2.1.7 Inflasi 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umumdan terus-

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

sebagai inflasi kecuali kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) 

pada barang lainnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi 
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adalah indeks harga konsumen (IHK). Perubahan dari IHK yang ditinjau dari 

waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat sekitarnya.  

Menurut (Sukirno, 2008 : 337) inflasi dibedakan atas beberapa macam antara 

lain: 

1. Inflasi Merayap ( inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun) 

2. Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 per tahun) 

3. Hyperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan 

tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun). 

Setiap perbankan pastinya akan sangat rentan dengan resiko inflasi. Apabila suatu 

negara terjadi inflasi maka akan menyebabkan naiknya nilai konsumsi maka 

secara langsung akan mempengaruhi tingkat saving dan pembiayaan pada 

masyarakat tersebut. Jelas perubahan tersebut akan berdampak pada tingkat 

operasional bank syariah, jumlah dana dari masyarakat yang dihimpun akan 

semakin berkurang sehingga nantinya akan mempengaruhi kinerja bank syariah 

dalam memperoleh pendapatan dan menghasilkan profit (Sukirno, 2006 : 15) 

2.1.8  Suku Bunga    

BI RATE adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada 

publik. BI RATE merupakan indikasi suku Bunga jangka pendek yang diinginkan 

bank indonesia dalam mencapai target inflasi. Suku bunga bank juga dapat 

diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional kepada nasabahyang membeli atau menjual produknya. 
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(www.bi.go.id). Dalam kegiatan dari perbankan terdapat dua macam bunga yang 

diperkenalkan kepada para nasabahnya sebagai berikut : 

1. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau 

balsa jasa bagi nasabah yang menimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 

juga merupakan suatu harga yang dibayarkan bank kepada nasabah , 

sebagai contoh : jasa 

2. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau 

harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank, sebagai 

contoh : Bunga Kredit 

Dalam menentukan tingkat bagi hasil baik dalam pembiayaan dan pendanaan, 

Bank Syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga umum sebagai Equivalen 

Rate atau masih dijadikan bechmark dalam penentuan margin bagi hasil (Profit 

Sharing). Naiknya suku bunga pada bank konvensional pastinya berdampak pada 

sumber dana pihak ketiga bank syariah. Dan penurunan DPK pada bank syariah 

akibat pemindahan dana tersebut tentunya sangat mempengaruhi kegiatan 

operasional bank syariah dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana. Dan apabila 

hal tersebut terjadi maka pendapatan dan profit bank akan menurun (Karim, 

2006). 

2.1.9 Beban Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) 

Rasio ini membandingkan antara jumlah biaya operasional dan pendapatan 

operasional bank. Biaya operasional meliputi biaya bunga dan biaya operasional 

lainnya. Sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan 

pendapatan operasional lainnya. Mengingat kegiatan utama bank yang prinsipnya 
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bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya 

dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh 

biaya bunga dan hasil bunga.  

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Semakin rendah tingkat Rasio BOPO maka semakin baik kinerja 

menajemen bank karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. (Riyadi,  

2006 : 159). 

 Berikut ini adalah komponen Beban operasional dan Pendapatan 

Operasional yaitu :  

 Beban operasional adalah semua yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

usaha bank yang diperinci sebagai berikut: 

1. Beban Bunga 

Beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan 

kepada nasabah penabung dan nasabah deposan yang besarnya ditentukan oleh 

bank dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu tertentu, misalnya dalam 

harian atau bisa jadi tahunan. Biaya inilah yang paling besar porsinya terhadap 

biaya bank secara keseluruhan. Dan harus diantisipasikan oleh bank pada 

penutupan tahun buku atau pada tanggal di laporan. 

2. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif 

Berisikan Penyusutan atau Amortisasi yang dilakukan Bank terhadap 

Aktiva Produktif Bank. Aktiva Produktif (Earning Assets) adalah Semua Aktiva 

dalam Rupiah dan Valuta Asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dalam Aktiva 
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Produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai 

keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan 

biaya operasional lainnya. Dan yang tergolong dalam aktiva produktif adalah : 

1. Kredit yang diberikan  

2. Surat berharga 

3. Penempatan dana antar bank 

4. Tagihan akseptasi dan transaksi derivatif 

5. Penyertaan 

3. Beban estimasi kerugian komitmen & kontijensi 

Berisi penyusutan amortisasi atau penghapusan atas transaksi rekening 

administratif. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat dibatalkan 

secara sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati 

bersama telah dipenuhi. 

4. Beban operasional lainnya 

Yang berisikan semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung 

kegiatan operasionalnya yaitu berupa : 

a. Beban administrasi dan umum, terdiri atas : 

1. Premi Asuransi Lainnya 

2. Penelitian dan pengembangan 

3. Sewa dan promosi 

4. Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan) 

5. Barang dan Jasa 
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6. Penyusutan atau amortisasi atau penghapusan aktiva tetap dan inventaris 

dan amortisasi yang ditangguhkan 

b. Beban personalia, terdiri atas : 

1. Gaji dan Upah  

2. Honorarium Komisaris atau Dewan Pengawas 

3. Pendidikan dan Pelatihan 

c. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga 

d. Beban Transaksi Valas 

e. Beban lainnya yaitu : komisi atau provisi dari transaksi derivatif, premi 

asuransi kredit, dan penjaminan dana pihak ketiga. 

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil 

langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan 

Operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut : 

1. Hasil bunga 

Yang dimasukkan pada pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam 

rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman 

yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat 

pengakuan utang lainnya. 

2. Provisi dan komisi 

Yang dimasukkan pada pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut 

atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi 

kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek, dan lainnya. 

Provisi adalah sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai 
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pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Provisi merupakan persentase 

tertentu (biasanya antara 0,5-1% dari limit kredit) yang harus dibayar oleh calon 

peminjam (dibayar sebelum kredit dicairkan). Komisi adalah pendapatan bank 

yang merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank 

menggunakan jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan langsung sebagai 

pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para nasabahnya. 

3. Pendapatan atas transaksi valuta asing lainnya 

Yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari 

berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta 

asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari 

bank-bank di luar negeri. Pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing 

biasanya berasal dari selisih kurs. Selisih Kurs akan dimasukkan ke dalam pos 

pendapatan dalam laporan laba rugi. 

4. Pendapatan lainnya 

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil 

langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang 

tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas 

2.1.10 Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Menurut (Sadono Sukirno, 2006) uang beredar adalah semua jenis uang yang 

berada di perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah 

dengan uang giral dalam bank-bank umum. 
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(Sadono Sukirno, 2006 : 281) membedakan uang yang beredar menjadi 

dua pengertian, yaitu : 

1. Dalam artian sempit (M1), mengungkapkan bahwa uang beredar adalah 

mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh 

perseorangan-perseorangan, perusahaan-perusahaan, dan badan-badan 

pemerintah.  

2. Dalam artian luas (M2), mengungkapkan bahwa uang beredar adalah 

meliputi uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi 

terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening (tabungan) valuta 

asing milik swasta domestik.  

Kenaikan jumlah uang yang beredar menyebabkan penurunan suku bunga dan 

mengindikasikan bahwa tingkat investasi mengalami kenaikan. Dengan naiknya 

nilai investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan meningkat. 

Sehingga pendapatan serta profit bank syariah juga akan ikut meningkat. 

(Sukirno, 2006 : 283) 

2.2 Penelitian Terdahuluan 

Menurut penelitian dari Edi Satrio Wibowo beliau melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah. Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah 

suku  bunga, inflasi, CAR, BOPO, dan NPF. Variabel dependen dalam penelitian 

tersebut adalah profitabilitas syariah. Dan populasi yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah 3 bank umum syariah dengan laporan keuangan yang 

telah dipublikasikan bank indonesia. Analisis data yang digunakan analisisi 



 

 

32 

 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap ROA, Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA dan NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Sedangkan BOPO berpengaruh signifikan dengan arah negatif 

Menurut penelitian Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo (2014), mereka 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Inflasi, BI RATE, Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Periode 2008-2012. Adapun variabel independen dari penelitian tersebut inflasi, 

BI RATE, CAR, NPF. Variabel dependen dari penelitian tersebut adalah 

profitabilitas bank umum syariah. Populasi yang digunakan adalah bank umum 

syariah yang telah berdiri tahun 2008 sampai 2012 dan telah mempublikasikan 

laporan keuangan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2008-2012, dengan 3 

bank umum syariah yaitu PT.Bank mandiri syariah, PT.Bank muamalat dan 

PT.Bank mega syariah. Analisis data yang digunakan menghitung variabel, uji 

normalitasuji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis simultan 

(F), uji hipotesis parsial (t) dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, BI RATE 

dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, namun inflasi tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Secara bersamaan inflasi, BI RATE, CAR, NPF, dan BOPO 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Menurut penelitian Ayu Anita Sahara mengenai penelitiannya yang 

berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Produk Domestik Bruto 
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(GDP) Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Populasi 

yang digunakan sebanyak 33 bank umum syariah dan uni usaha syariah di 

indonesia selama 3 tahun pengamatan yaitu dari periode 2008-2010. Teknik 

analisis data yang digunakan perhitungan variabel dependen dan variabel 

independen, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji 

hipotesis simultan (F), uji hipotesis parsial (t), dan koefisien determinasi (R²). 

Hasil dari penelituan menunjukkan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif 

terhadap ROA, serta inflasi dan PDB menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif terhadap ROA. Secara bersamaan  inflasi, suku bunga BI,  dan GDP 

berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Menurut Penelitian Desi Marilin Swandayani dan Rohmawati 

Kusumaningtias (2012) tentang Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar 

Valas, dan Jumlah Uang Yang Beredar Terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia 2005-2009. Alat analisis yang digunakan regresi linear 

berganda. Adapun variabel independen pada penelitian tersebut inflasi, suku 

bunga, nilai tukar valas, jumlah uang yang beredar. Sedangkan variabe dependen 

yaitu ROA bank syariah di indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa secara bersamaan variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar valas, dan jumlah 

uang yang beredar mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROA perbankan 

syariah di indonesia. Hasil secara parsial suku bunga, nilai tukar valas dan jumlah 

uang yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikasn terhadap ROA 

perbankan syariah.hal ini disebabkan pada saat inflasi tinggi masyarakat lebih 

percaya terhadap perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan 
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konvensional. Dan pembiayaan perbankan syariah masih diarahkan kepada 

aktivitas perekonomian domestik. 

Menurut Penelitian Syahirul Alim (2010) yang penelitian tersebut 

berjudul Analisis Pengaruh Inflasi dan BI RATE Terhadap Return On Asset 

(ROA) Bank Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan uji F, Uji 

koefisien determinasi(R²). Variabel independen yang terdapat dalam penelitian 

tersebut inflasi, BI RATE. Sedangkan variabel dependen yang terlibat dalam 

penelitian tersebut adalah ROA bank umum syariah. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan pengaruh inflasi positif dan tidak signifikan terhadap ROA, BI 

RATE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, inflasi dan BI 

RATE secara bersamaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, 

inflasi dan BI RATE hanya memiliki pengaruh yang rendah dan tidak signifikan 

terhadap ROA. 

Menurut Penelitian dari Luthfia Hanania (2015), tentang penelitiannya 

yang berjudul “Faktor Internal dan Eskternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Perbankan Syariah Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang”. Adapun 

variabel independen DPK, Pembiayaan, NPF, Tingkat Suku Bunga Acuan, Inflasi. 

Sedangkan variabel dependen adalah profitabilitas perbankan syariah. Alat 

anaslisi yang digunakan uji stasioneritas dan uji kointeggrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor internal dan eksternal 

mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah di indonesia memiliki dampak 

atau pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka 

panjang pertumbuhan DPK perbankan syariah, sedangkan dalam jangka pendek 
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pertumbuhan DPK perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitasnya. Pembiayaan berpengaruh signifikan positif baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek terhadap profitabilitas perbankan syariah 

pembiayaan bermasalah diukur oleh NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah. Tingkat suku bunga acuan berpengaruh signifikan dan 

negatif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap profitabilitas 

bank syariah tingkat inflasi di indonesia tidak berpengaruh signifikan tetapi 

bdalam jangka panjang inflasi berpengaruh positiff terhadap profitabilitas bank 

syariah di indonesia. 

Menurut penelitian Amirus Sodiq (2014) yang melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Jumlah 

Uang Yang Beredar Terhadap Return On Asset Bank Syariah”. Dengan variabel 

independen inflasi, produk domestik bruto, dan jumlah uang yang beredar. Dan 

variabel dependen return on asset bank syariah. Alat analisis yang digunakan 

analisis regresi linear berganda. Jumlah sampel sebanyak tiga bank syariah. Hasil 

penelitian secara parsial inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA bank syariah di indonesia, PDB menunjukkan pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada bank syariah di indonesia. JUB menunjukkan 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia. 

Secara simultan inflasi, PDB, dan JUB menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada bank syariah di indonesia. 

Menurut penelitian Amirus Sodiq (2015)  yang melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank 
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Syariah di Indonesia Periode 2009-2014”dengan variabel independen terdiri 

inflasi, produk domestik bruto, tingkat suku bunga. Sedangkan variabel dependen 

profitabilitas perbankan syariah. Alat analisis yaitu analisis regresi linear 

berganda. Hasil dari penelitian bahwa variabel inflasi memiliki probabilitas 

signifikansi 0,072 yang berada di atas 0,05 hal ini menunjukkan bahwa inflasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan naceur di tunisia pada periode 1998-2000 yang 

menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

syariah, sedangkan variabel PDB berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

bank syariah sejalan dengan penelitian yang dilakukan srari yang menyimpulkan 

bahwa pendapatan nasional berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Dan 

variabel tingkat suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, 

yang memiliki nilai probabilitas signifikan 0,0001 yang berada dibawah 0,05. 

Menurut penelitian Diyah Pamularsih (2013) dengan judul penelitian 

“Pengaruh LDR, NPL, NIM, BOPO, CAR Dan Suku Bunga Terhadap Profitabilitas 

Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-

2013” dengan variabel independen LDR, NPL, NIM, BOPO, CAR, dan Suku Bunga 

sedangkan variabel dependen ROA Bank Syariah. Dengan menggunakan uji asusmi 

regresi linear berganda. Hasil penelitian bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Tidak ada pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap ROA. Ada 

pengaruh LDR terhadap ROA. Ada pengaruh NPL terhadap ROA. Tidak ada 

pengaruh NIM terhadap ROA. Ada pengaruh BOPO terhadap ROA. Tidak ada 

pengaruh suku bunga terhadap ROA.  
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Tabel 2.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL PENULIS   PUBLIKASI VARIABEL 

PENELITIAN 

ALAT 

ANALISIS 

HASIL 

PENELITIAN 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Pengaruh 

Suku 

Bunga, 

Inflasi, 

CAR, 

BOPO, 

NPF 

terhadap 

Profitabilit

as Bank 

Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi Satrio 

Wibowo 

(2013) 

Jurnal: 

Diponegoro 

Jurnal Of 

Management 

Vol: 2, No: 3 

Variabel 

Independen: 

Suku bunga 

Inflasi, CAR, 

BOPO, NFP 

Variabel 

dependen : 

profitabilitas 

bank syariah 

Uji Asumsi 

klasik 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

dan uji 

Hipotesis 

Suku Bunga 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

Perbankan 

Syariah, CAR 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

Perbankan 

Syariah, Inflasi 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

perbankan 

syariah, dan NFP 

tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

perbankan 

syariah 

sedangkan 

BOPO 

berpengaruh 

terhadap ROA 

perbankan 

syariah ke arah 
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negatif 

2. Pengaruh 

inflasi, BI 

RATE, 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR), 

Non 

Performin

g Finance 

(NPF), 

Biaya 

Operasion

l dan 

Pendapata

n 

Operasion

al (BOPO) 

Fitri 

Zulfiah 

dan Joni 

Susilowib

owo 

(2014) 

Jurnal Ilmu 

Manajemen, 

Vol 2, No. 3 

Variabel 

independen: 

inflasi, BI 

RATE, capital 

adequacy Ratio 

(CAR), Non 

performing 

Finance (NPF), 

Biaya 

operasional dan 

pendapatan 

operasional 

(BOPO) 

Uji 

normalitas, 

uji asumsi 

klasik, 

analisis 

regresi 

berganda, 

uji hipotesis 

simultan, 

uji hipotesis 

parsial, 

koefisien 

determinasi 

CAR dan NPF 

berpengaruh 

positif terhadap 

ROA bank 

syariah, BI 

RATE dan 

BOPO 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA, namun 

inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA. 

Secara 

bersamaan 

inflasi, BI RATE, 

CAR, BOPO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah 

3. Analisis 

Pengaruh 

Inflasi, 

Suku 

Bunga, 

dan 

Produk 

Domestik 

Ayu 

Yanita 

Sahara 

(2013) 

Jurnal Ilmu 

Manajemen 

Vol 1, No 1 

Variabel 

independen : 

inflasi, suku 

bunga, dan 

produk 

domestik bruto 

variabel 

dependen return 

Uji 

perhitungan 

variabel 

dependen 

dan 

independen, 

Uji asumsi 

klasik, 

Suku bunga BI 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA Bank 

Syariah, Inflasi 

dan PDB 

berpengaruh 

positif terhadap 
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Bruto 

Terhadap 

Return On 

Asset 

(ROA) 

Bank 

Syariah di 

Indonesia 

on asset (ROA) 

bank syariah di 

indonesia 

analisis 

regresi 

berganda, 

uji hipotesis 

parsial, uji 

hipotesis 

simultan, 

dan 

koefisien 

determinasi 

ROA bank 

syariah 

Secara 

bersamaan 

inflasi, suku 

bunga BI, GDP 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah 

4. Pengaruh 

Inflasi, 

Suku 

Bunga, 

Nilai 

Tukar 

Valas, dan 

Jumlah 

Uang yang 

Beredar 

Terhadap 

Profitabilit

as 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

2005-2009 

Desi 

Marilis 

Swandaya

ni dan 

Rohmawat

i  

Kusumang

tias (2012) 

Jurnal Akrual 

Jurnal 

Akuntansi  

Vol. 3, No.2 

Variabel 

independen : 

inflasi, suku 

bunga, nilai 

tukar valas, 

jumlah uang 

yang beredar 

Variabel 

dependen : 

profitabilitas 

bank syariah 

Analisis 

regreesi 

linear 

berganda 

Secara 

bersamaan 

variabel inflasi, 

suku bunga, nilai 

tukar valas, dan 

jumlah uang 

beredar 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 

perbankan 

syariah di 

indonesia. Secara 

parsial suku 

bunga, nilai tukar 

valas, jumlah 

uang yang 

beredar 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap ROA 
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perbankan 

syariah. Karena 

pada saat terjadi 

inflasi 

masyarakat lebih 

mempercayai 

bank syariah 

daripada bank 

konvensional 

5. Pengaruh 

Inflasi BI 

RATE, 

Terhadap 

Return On 

Asset 

(ROA) 

bank 

syariah di 

Indonesia 

Syahirul 

Alim 

(2010) 

Jurnal 

Ekonomi 

Modernisasi 

(JEM) Vol.3 

No.1 

Variabel 

independen : 

inflasi dan BI 

RATE 

Variabel 

dependen return 

on asset (ROA) 

bank syariah di 

indonesia 

Uji 

simultan, 

dan uji 

koefisien 

determinasi 

Pengaruh inflasi 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah, BI 

RATE 

berpenagruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah. 

Secaraa 

bersamaan inflasi 

dan BI RATE 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap ROA 

bank syariah. 

Inflasi dan BI 

RATE hanya 

memiliki 

pengaruh yang 
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rendah dan tidak 

signifikan 

terhadap ROA 

6. Faktor 

Internal 

dan 

Eksternal 

yang 

Mempeng

aruhi 

Profitabilit

as 

Perbankan 

Syariah 

Dalam 

Jangka 

Pendek 

dan 

Jangka 

Panjang 

Luthfia 

Hanania 

(2015) 

Jurnal 

Perbanas  

Vol. 1, No.1 

Variabel 

independen 

DPK, 

pembiayaan, 

NPF, tingkat 

suku bunga 

acuan, inflasi 

Variabel 

dependen 

profitabilitas 

perbankan 

syariah 

Uji 

stasioneritas 

dan uji 

kointegrasi 

Secara umum 

faktor-faktor 

internal dan 

eksternal 

mempengaruhi 

profitabilitas 

perbankan 

syariah di 

indonesia dalam 

jangka panjang 

maupun pendek. 

Dalam jangka 

panjang 

pertumbuhan 

DPK perbankan 

syariah, 

sedangkan dalam 

jangka pendek 

pertumbuhan 

DPK perbankan 

syariah ridak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitasnya, 

pembiayaan 

berpengaruh 

signifikan positif 
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baik dalam 

jangka waktu 

panjang maupun 

jangka pendek 

terhadap 

profitabilitas 

perbankan 

syariah. 

Pembiayaan 

bermasalah 

diukur oleh NPF 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank syariah. 

Tingkat suku 

bunga acua 

berpengaruh 

signifikan dan 

negatif dalam 

jangka pendek 

terhadap 

profitabilitas 

bank syariah, 

tingkat inflasi di 

indonesia tidak 

berpengaruh 

signifikan tetapi 

dalam jangka 
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panjang inflasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

bank syariah  

7. Analisis 

pengaruh 

inflasi, 

produk 

domestik 

bruto, dan 

jumlah 

uang yang 

beredar 

terhadap 

return on 

asset bank 

syariah 

Amirus 

Sodiq 

(2014) 

Jurnal 

Ekonomi 

Islam 

 Vol.2 , No.2 

Variabel 

independen 

inflasi, produk 

domestik bruto, 

jumlah uang 

yang beredar 

Variabel 

dependen return 

on asset bank 

syariah 

Analisis 

regresi 

berganda 

Secara parsial 

inflasi tidak 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah di 

indonesia, PDB 

menunjukkan 

pengaruh positif 

yang sognifikan 

terhadap ROA 

bank syariah di 

indonesia. 

Sedangkan JUB 

menunjukkan 

pengaruh negatif 

yang signifikan 

terhadap ROA 

bank syariah di 

indonesia. Secara 

simultan inflasi, 

PDB, dan JUB 

menunjukkan 

pengaruh yang 

signifikan 
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tergadap ROA 

bank syariah di 

indonesia 

8. Pengaruh 

variabel 

makro 

ekonomi 

terhadap 

profitabilit

as bank 

syariah di 

indonesia 

periode  

2009-2014 

Amirus 

Sodiq 

(2015) 

Jurnal Bisnis 

dan 

Nanajemen 

Islam vol.3, 

no 2 

Variabel 

independen 

inflasi, produk 

domestik bruto, 

tingkat suku 

bunga 

Variabel 

dependen 

profitabilitas 

bank syariah 

Analisis 

regresi 

berganda  

Inflasi 

memmiliki 

probabilitas 

signifikan 0,072 

yang berada di 

atas 0,05 

menunjukkan 

bahwa inflasi 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank syariah, 

sedangkan PDB 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

bank syriah dan 

tingkat suku 

bunga 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

bank syariah 

yang memiliki 

nilai probabilitas 



 

 

45 

 

signifikan 0,0001 

yang berada 

dibawah 0,05 

9  Pengaruh 

LDR, 

NPL, 

NIM, 

BOPO, 

CAR Dan 

SUKU 

BUNGA 

Terhadap 

Profitabilit

as Pada 

Sektor 

Perbankan 

Yamg 

Terdaftar 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia  

Periode 

Tahun 

2009-2013 

 

Diyah 

Pamularsi

h 

Jurnal 

Uviversitas 

pandanaran 

semarang 

LDR, NPL, 

NIM, BOPO, 

CAR, dan Suku 

Bunga  

Regresi 

Linear 

berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Tidak ada 

pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap 

ROA. Ada 

pengaruh LDR 

terhadap ROA. 

Ada pengaruh 

NPL terhadap 

ROA. Tidak ada 

pengaruh NIM 

terhadap ROA. 

Ada pengaruh 

BOPO terhadap 

ROA. Tidak ada 

pengaruh suku 

bunga terhadap 

ROA.  

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Untuk menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor yang 
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mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Variabel independen CAR, Inflasi, 

Suku Bunga, dan BOPO, dan JUB. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian adalah Profitabilitas Perbankan Syariah.  

Maka berdasarkan landasan teori dan dikutip dari penelitian terdahulu, 

tentang pengaruh antara variabel independen dengan dependen, dapat 

digambarkan kerangka teoritis adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

             

 

              

             

 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah 

diteliti maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

CAR 

 (X1) 

 

 

Profitabilitas 

Perbankan Syariah  

Mandiri  

(ROA) 

(Y) 

INFLASI 

(X2) 

SUKU BUNGA 

(X3) 

BOPO 

(X4) 

JUB 

(X5) 
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Analisis pengaruh CAR, Inflasi, Suku Bunga, BOPO, JUB Terhadap profitabilitas 

bank Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah 

Mandiri) dengan menggunakan metode Return On Asset (ROA). 

2.4.1  Pengaruh CAR terhadap ROA 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kewajiban pemenuhan modal 

minimum yang harus dimiliki bank. CAR memperhatikan kemampuan bank 

dalam memenuhi kecukupan modalnya. CAR merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko, CAR juga menjadi indikator 

untuk melihat tingkat efeisien dana modal bank yang digunakan untuk investasi. 

Apabila persentase CAR terlalu kecil, maka bank termasuk ke dalam kategori 

tidak sehat. (Riyadi, 2006 : 161) . Menurut penelitian Fitri Zulfiah dan Joni 

Susilowibow mengatakan bahwa CAR dan NFP berpengaruh terhadap ROA bank 

syariah. 

Maka dapat dikatakan bahwa CAR menentukan jumlah modal yang cukup 

untuk menjamin kepentingan pihak ketiga dan untuk memberikan kepercayaan 

kepada nasabah. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : CAR berpengaruh positif  terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah  

2.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap ROA  

Merupakan suatu tingkat kenaikan harga barang-barang dan jasa secara 

umum. Inflasi dapat memberi pengaruh buruk bagi perekonomian. Jika terjadi 

inflasi yang sangat parah tak terkendali (Hyperinflasi) maka keadaan 

perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Karna minat dari 
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masyarakat untuk menabung akan berkurang. Sehingga akan mengurangi profit 

yang diterima perbankan (Sukirno : 2006).  Menurut penelitian Amiros Sodiq 

yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA bank 

syariah.  

Maka dapat disimpulkan bahwa karna dari tingkat inflasi yang timbul ini 

menyebabkan masyarakat akan kewalahan dalam menyeimbangi kebutuhan hidup 

sehari yang meroket tinggi. Dan bagi perusahaan sendiri dampak dari inflasi dapat 

menyebabkan naiknya biaya produksi maupun operasional mereka sehingga dapat 

merugikan bank yang bersangkutan. Maka dirumuskan hasil hipotesis tersebut 

sebagai berikut: 

H2 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

Bank Syariah 

2.4.3 Pengaruh Suku Bunga terhadap ROA 

Bunga merupakan hal peting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan 

dan penyaluran kredit. Sudah diharuskan bank di seluruh indonesia patuh dan taat 

kepada Bank Indonesia (BI) yang berperan sebagai bank sentral yang mempunyai 

otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran negara. Bank indonesia 

memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen 

suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kenaikan BI RATE mengakibatkan 

ketatnya likuiditas perbankan, sehingga pihak bank kesulitan mendapatkan dana 

murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) dan mengakibatkan cost of 

fund bank bertambah atau tinggi. Maka terjadi peningkatan bunga kredit yang 

tinggi, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang 
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diberikan. Syahirul Alim dalam penelitiannya bahwa BI RATE berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap ROA bank syariah. Karena dalam 

menentukan tingkat bagi hasil baik dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan, 

bank syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga konvensional sebagi 

equivalent rate atau masih dijadikan bechmark dalam penentuan margin bagi hasil 

(profit sharing). Jika terjadi peningkatan suku bunga bank konvensional 

mengakibatkan nasabah akan memindahkan dananya ke bank konvensional. 

Naiknya suku bunga bank konvensional berakibat langsung terhadap sumber dana 

pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK pada bank syariah akibat pemindahan 

dana tersebut tentunya sangat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah 

dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana, bila hal tersebut terjadi maka akan 

menurunkan profit yang diterima bank. (Karim, 2006 : 272) 

H3 : Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank syariah. 

2.4.4 Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Rasio BOPO menunjukkan efiensi bank dalam menjalankan usaha 

pokoknya terutama dalam kredit menjadi pendapatan tersebar perbankan. Semakin 

kecil BOPO menunjukkan semakin efisiensi bank dalam menjalankan 

aktivitasnya. Bank yang tidak sehat dapat dilihat dari rasio BOPO nya lebih dari 

satu pada nilai rasio BOPO suatu Perbankan tidak dapat dikatakan kategori sehat.  

 Maka semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya 

semakin tidak efiensi sehingga pendapatannya juga semakin kecil. (Dendawijaya   

: 2009)  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Edyi Satrio Wibowo dan Fitri 

Zulfiah dan Joni Susilowibowo mengatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap 

ROA bank syariah. Hal tersebut terjadi karena BOPO merupakan rasio beban 

operasional dan pendapatan operasional yang menentukan pengaeluran dan 

pendapatan operasional yang diterima bank, semakin tinggi biaya BOPO maka 

semakin rendah tingkat kesehatan bank.  

Dapat dikatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

perbankan. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah 

2.4.5 Pengaruh JUB terhadap ROA 

Jumlah uang yang beredar mempengaruhi ROA perbankan syariah. Hal ini 

sesuai dengan (Sukirno, 2006 : 283). Apabila jumlah uang beredar naik, maka 

suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan 

operasional bank syariah. Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan pada 

bank syariah juga akan meningkat. Dan untuk selanjutnya juga akan berpengaruh 

terhadap rasio keuangan bank, salah satunya profitabilitas yang diwakili oleh 

ROA. Setiap kenaikan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan kenaikan 

ROA, dan sebaliknya setiap penurunan jumlah uang yang beredar akan 

menurunkan ROA  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi Marilis Swandayani 

mengatakan bahwa jumlah uang yang beredar berpengaruh signifikan terhadap 

ROA perbankan syariah di indonesia.  
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Jadi jika jumlah uang beredar turun menyebabkan suku bunga meningkat, 

dan sebaliknya jika jumlah uang beredar naik menyebabkan suku bunga turun, 

Maka dapat disimpulkan bahwa : 

H5 : JUB  berpengaruh signifikan  terhadap Profitabilitas (ROA) bank Syariah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


