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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.PENELITIAN TERDAHULU 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk meneliti 

tentang pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Suku Bunga, Dana Pihak 

Ketiga, Capital Adequancy Ratio (CAR), Net Perfoming Financial (NPF), dan 

Financial To Deposite Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA). 

Berdasarkanhasil penelitian tersebut maka dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

dasar perbandingan dalam melakukan penelitian ini.   

1. Sri Muliawati dan Moh. Khoirudin (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana pihak ketiga, NPF, 

FDR, BOPO dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap 

profitabilitas. Sampel yang digunakan pada penelitian ini Bank Umum 

Syariah (BUS) tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu metode analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara stimulan seluruh variabel independent berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Secara parsial DPK, FDR tidak memiliki pengaruh dengan 

tingkat signifikan diatas 0.05 sedangkan NPF dan SWBI berpengaruh positif.  

Terdapat satu variabel independen yang menunjukkan hasil berpengaruh 

signifikan yaitu BOPO. 
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Perbedaan 

1) Variabel independen yang digunakan pada penelitian sebelumnya tidak 

menggunakan variabel produk domestik bruto, suku bunga, inflasi dan 

CAR, sedangkan pada penelitian ini digunakan 

Persamaan  

1) Sampel yang digunakan yaitu bank syariah  

2) Terdapat Variabel independen yang sama antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian saat ini yaitu dana pihak ketiga, NPF dan FDR  

2. Selamet riyandi dan Agung Yulianto (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil, 

pembiayaan jual beli, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas. Dengan sampel 

data bank umum devisa syariah tahun 2010-2013. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis regresi berganda. Didapatkan hasil bahwa secara 

simultan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan NPF 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara parsial pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan jual beli secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap ROA, dan untuk FDR secara parsial berpengaruh 

positif terhadap ROA sedangkan untuk NPF tidak berpengaruh terhadap ROA 

Perbedaan  

1) Variabel Independen pada penelitian sebelumnya tidak menguji CAR, 

Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Suku bunga dan Produk domesti bruto. Pada 

penelitian ini dilakukan uji tersebut  
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Persamaan  

1) Sampel yang digunakan yaitu perbankan syariah 

2) Terdapat Variabel independen yang sama pada penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yaitu NPF dan FDR 

3. Hasan Sultoni (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh dari pendapatan nasional, 

inflasi, suku bunga, market share, dan jumlah uang yang beredar terhadap 

Profitabilitas. Dengan sampel bank umum syariah pada tahun 2007 sampai 

2011. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuadrat terkecil 

(ordinary least square). Hasil yang didapatkan pada penelitian ini secara 

simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Secara parsial hanya suku bunga yang berpengaruh 

signifikan negatif terhadap profitabilitas sedangkan variabel yang lain tidak 

berpengaruh.  

Perbedaan  

1) Variabel independent yang digunakan pada penelitian sebelumnya tidak 

menggunakan variabel independen dana pihak ketiga, CAR, NPF dan 

FDR  

Persamaan  

1) sampel data yang digunakan yaitu perbankan syariah  

2) terdapat variabel independen yang sama antara penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang akan dilakukan ini yaitu variabel produk domestik bruto, 

inflasi dan suku bunga 
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4. Edi Satryo Wibowo dan Muhammad Syaichu (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh dari Suku Bunga, Inflasi, CAR, 

BOPO, NPF apakah berpengaruh terhadap tingkat ROA pada perbankan 

syariah. Sampel data yang digunakan yaitu laporan keuangan tahunan bank 

syariah pada tahun 2008-2011. Metode analisis  yang digunakan dalam 

penelitian mereka yaitu analisis regresi berganda dan didapatkan hasil bahwa 

CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif trehadap 

ROA, NPF tidak berpengaruh langsung terhadap ROA, Inflasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA, dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap ROA.  

Perbedaan  

1) Variabel independen yang akan digunakan pada penelitian sebelumnya 

tidak menguji Produk Domestik Bruto (PDB), Financial To Deposite 

Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga,  Sedangkan ketiga variabel 

independen tersebut digunakan dalam penelitian ini  

Persamaan   

1) Sampel data sama –sama di sekotor perbankan syariah di indonesia 

2) Terdapat beberapa  variabel independen yang digunakan  yaitu Suku 

Bunga, Inflasi, CAR dan NPF   

5. Ayu Yunita Sahara (2013) 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Inflasi, Suku Bunga dan 

Produk Domestik Bruto terhadap ROA secara stimultan atau parsial. Metode 

analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi berganda 

dan didapatkan hasil bahwa secara stimultan Inflasi, Suku Bunga dan Produk 
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Domestik Bruto berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial  Inflasi 

beperngaruh positif terhadap ROA, Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap 

ROA, dan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap ROA. 

Perbedaan 

1) Variabel Independen pada penelitian sebelumnya tidak menguji 

CAR,NPF,FDR dan Dana Pihak Ketiga terhadap ROA, sedangkan pada 

penelitian ini ke empat variabel independen tersebut digunakan dalam 

penelitian ini.  

Persamaan  

1) Terdapat kesamaan dalam Variabel yang diuji yaitu pada variabel Inflasi, 

Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto  

2) Sample yang digunakan yaitu perbankan syariah di Indonesia  

6. Dietha Kusuma Wardhani (2013)  

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh rasio-rasio yang 

digunakan yang di simbolkan dengan CAR, BOPO, NPL dan LDR terhadap 

kinerja yang dihitung menggunakan profitabilitas (ROA).  Hasil yang 

didapatkan yaitu CAR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO 

berpengaruh negatife terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA 

dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA.  

Perbedaan  

1) Sampel Bank yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada 

Bank BMRI, BRI, BCA, BNI Dan CIMB Niaga.  
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2) Sampel variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya  tidak 

menggunakan variabel Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, 

NPF, dan LDR  

Persamaan  

1) Terdapat variabel yang sama yang digunakan pada penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu variabel CAR 

7. Bambang Sudiyatno (2010) 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari keempat variable 

independent tersebut terhadap kinerja pada sektor perbankan. Diketahui 

dengan menghitung profitabilitasnya menggunakan rasio Retun On Asset 

(ROA). Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regeresi berganda dan 

didapatkan hasil bahwa keseluruhan dari hipotesis yang dituliskan pada 

penelitian ini semua diterima yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh Positif 

terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, CAR berpengaruh 

positife trehadap ROA, dan LDR berpengaruh positf terhadap ROA.  

Perbedaan  

1) Sample data yang akan digunakan pada penelitian Bambang (2010) 

adalah sektor perbankan konvensional yang Go Publik di BEI.  

2) Variabel Independen yang digunakan pada penelitian ini tidak melakukan 

uji pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Bruto,  dan NPF. 

Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan uji pengaruh variabel 

tersebut terhadap ROA  
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 Persamaan  

1) Terdapat kesamaan Variabel yang digunakan yaitu pada variabel CAR 

dan Dana Pihak Ketiga  

8. Sehrish Gul, Faiza Irshad dan Khalad Zaman (2011) 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas di bank pakistan. Terdapat faktor eksternal dan 

internal yang dianggap berpengaruh terhadap profitabilias. Metode yang 

digunakan yaitu Pooled Ordinary Least Square (POLS). Hasil yang 

didapatkan hasil bahwa faktor internal yang dipilih, yaitu size, loan, accrual 

dan deposito. Faktor eksternal : inflasi, GDP, dan MC (market capital) 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Perbedaan 

1) Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan 15 

besar bank terbesar dipakistan. Pada penelitian ini bank syariah di 

indonesia  

Persamaan  

1) Terdapaat kesamaan variabel yang digunakan yaitu pada faktor eksternal 

yang digunakan yaitu inflasi dan gross domestik bruto, dan untuk faktor 

internal yang digunakan yaitu CAR  

9. Eva Ervani (2010) 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh CAR, LDR, 

dan BOPO terhadap Profitabilitas. Metode analisis yang digunakan yaitu 

menngunakan Random Effect Model (REM) berdasarkan pengujian yang 
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disebut uji Hausman. Hasilyang didapatkan yaitu CAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, 

dan BOPO berpengaruh negatife terhadap ROA. 

Perbedaan  

1) Sampel Bank yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sampel 

perbankan konvensional yang Go Publik (BEI) di Indonesia  

2) Variabel independent yang digunakan, pada penelitian sebelumnya tidak 

meneliti tentang pengaruh variabel Suku Bunga, Inflasi, Produk 

Domestik Bruto, NPF, FDR  

3) Metode analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode 

REM sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode 

analisis regeresi.  

Persamaan 

1) Terdapat satu kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu 

variabel CAR  

 
2.2. LANDASAN TEORI 

2.2.1 Signaling Theory 

Signaling theory menurut (wolk et.al dalam Rartna dan Zuhrotun, 

2008) menjelaskan mengenai perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Sedangkan 

menurut Jama’an (2008) signaling theory menjelaskan tentang bagimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keungan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan 
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oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Terbatasnya 

informasi yang didapatkan oleh pemiliki bisa menyebabkan timbulnya 

asymetris infromation yaitu kondisi dimana  informasi yang didapatkan 

perusahaan (manager) jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan pihak 

pemilik perusahaan. Mengurangi adanya asimetris informasi maka 

perusahaan perlu memberikan signal kepada pihak luar (eksternal) yaitu 

laporan keuangan yang berguna sebagai informasi keungan yang terpercaya 

dan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang 

akan datang. 

Signaling theory menjelaskan tentang sinyal yang diberikan pihak 

manajer dalam mengurangi adanya asymetris information, yaitu dengan 

memberikan informasi ke dalam laporan keungan dan menetapkan kebijakan 

–kebijakan yang akan menghasilkan laba yang berkualitas. Prinsip ini 

bertujuan untuk mengurangi adanya perekayasaan laba dalam laporan 

keungan dan sebagai pertanggung jawaban terhadap stakeholder dengan 

memberikan informasi tentang kinerja perusahaan secara baik. 

Teori ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk melihat tingkat laba yang 

dihasilkan dari suatu bank yang diproyeksikan dengan rasio ROA, semakin 

tingginya tingkat  ROA yang didapatkan maka menunjukkan bahwa laba yang 

didapatkan bank tinggi. Hal itu akan berpengaruh terhadap laporan keungan 

yang akan dibuat dan dipublikasikan untuk digunakan oleh stakeholder 
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sebagai media informasi. Hal itu sesuai dengan Signaling theory yang 

perusahaan memiliki kewajiban memberikan informasi laporan keungan 

dengan baik 

 

2.2.2 Bank Syariah  

Berdasarkan  Undang – Undang Republik Indonesia (UU No 21 tahun 

2008 pasal 1) menyatakan,  bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah , mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. UU No 21 tahun 2008 menyatakan, bank syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahnya berdasarkan prinsip syariah. Bank 

syariah ini dalam tata cara beroprasinya mengacu kepada ketentuan –

ketentuan Al-quran dan Hadits. Machmud dan rukmana (2010) menyatakan, 

Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terbagi kedalam 

empat aspek, yaitu  

a. Falsafah : bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan 

ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas 

bunga 

b. Operasional : bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi 

baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan 
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bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar 

bunganya saat jatuh tempo  

c. Sosial : pada bank syariah aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan 

tegas sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas  

d. Organisasi : bank syariah harus memiliki DPS, sedangkan bank 

konvensional tidak memiliki dean pengawas syariah  

 

2.2.3 Fungsi Bank Syariah  

Terdapat beberapa fungsi dari keberadaan bank syariah dalam UU No 

21 pasal 4 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah wajib 

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank 

syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, 

yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana 

sosial lainnya.(Rizal,Aji, dan Ahim, 2014:48). Bank syariah setidaknya 

memiliki 4 fungsi jasa keuangan menurut Riza, dkk (2014:48), yaitu : 

1) Fungsi manajer investasi 

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank 

syariah, khususnya dana mudharabah. Pada fungsi ini bank syariah 

bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun 

dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank 

syariah dan pemilik dana. 
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2) Fungsi investor 

Bank syariah berfungsi sebagai investor. Sebagai investor, penanaman 

dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor 

sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar 

ketentuan syariah. Pada saat menginvestasikan dana bank syariah 

harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah  

3) Fungsi sosial  

Terdapat dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam 

menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infaq, sadaqah 

dan waqaf (ZISWAF). 

4) Fungsi jasa keungan  

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah 

berbeda dengan konvensional, seperti memberikan layanan kliring, 

transfer, inkaso, pembayaran, gaji, letter of guarantee, letter of credit, 

dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam mekanisme mendapatkan 

keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus 

menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 

2.2.4	   Kegiatan	  Usaha	  Bank	  Umum	  Syariah 

 Kegiatan usaha bank umum syariah diatur dan sesuai dengan Undang – 

Undang No 21 tahun 2008 pasal 19, meliputi : 
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1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau 

Bentuk Lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

wasi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah  

2) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah  

3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, 

Akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah  

4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, 

Akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah  

5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah  

7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah  

8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah  



	  

	  

26	  

9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, 

mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah  

10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan 

oleh pemerintah dan/atau bank indoensia; menerima pembayaran dari 

tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak 

ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah  

11) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah  

12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah 

13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan Naabah berdasarkan Prinsip Syariah  

14) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah 

15) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan 

prinsip syariah  

16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan 

dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2.2.5 Perkembangan dan pertumbuhan Bank Syariah  

Perkembangan pertumbuhan bank syariah di indonesia cukup 

signifikan, dan dibawah ini merupakan tabel perkembangan bank syariah 

tahun 2010 sampai 2015 : 

Tabel 2.1  
statistik perkembangan bank syariah 

 
Sumber : www.ojk.go.id  

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun ketahun keberadaan 

bank syariah mengalami peningkat dari sektor jumlah bank yang didirikan, Itu 

menunjukkan bahwa bank syariah mulai dapat diterima dikalangan 

masyarakat dan juga menunjukan bahwa bank syariah dapat substanse dengan 

kondisi perekonomian yang terkadang tidak stabil. Tidak hanya dalam jumlah 

perusahaan yang bertambah. Total cabang dan kantor yang dimiliki oleh bank 

syariah juga mengalami peningkat. Oleh karena itu, Secara tidak langsung itu 

juga berpengaruh terhadap perkembangan aset dan profitabilitas bank syariah, 

itu juga membuat bank syariah mau tidak mau harus selalu melakukan 

JENIS BANK TAHUN  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bank Syariah muamalat  √ √ √ √ √ √ 
Bank Syariah Mandiri √ √ √ √ √ √ 

Bank Syariah Mega Indonesia √ √ √ √ √ √ 
Bank Syariah BRI √ √ √ √ √ √ 

Bank Syariah Bukopin √ √ √ √ √ √ 
Bank Panin Syariah √ √ √ √ √ √ 

Bank Victoria Syariah √ √ √ √ √ √ 
Bank BCA Syariah √ √ √ √ √ √ 

Bank Jabar dan Banten √ √ √ √ √ √ 
Bank Syariah BNI √ √ √ √ √ √ 

Bank Maybank Indonesia Syariah √ √ √ √ √ √ 
Bank BTPN Syariah  - - - - √ √ 
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perbaikan dalam hal kinerjadan mempertahankan keberadaannya dan semakin 

menigkatkan kualitasdi mata masyarakat.    

Dengan diterbitkan Undang-undang terbaru yaitu UU No 21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah, yang mana merupakan pengembangan dari 

UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan UU No 7 tahun 1992 

tentang perbankan. Berakibat pada semakin kuat eksistensi perbankan syariah. 

(gita, 2013;33). Terdapat beberapa peluang dari penerbitan UU No 21 tahun 

2008, yaitu (1) bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat tidak dapat 

dikonversi menjadi bank konevnsional, sementara bank konvensional dapat 

dikonversi menjadi bank syariah(pasal 5 ayat 7). (2) penggabungan atau 

peleburan antara bank syariah dengan bank nonsyariah wajib menjadi bank 

syariah (pasal 17 ayat 2), Dan (3) bank umum konvensional yang memiliki 

unit UUS harus melakukan pemisahan apabila (pasal 68 ayat 1): UUS 

mencapai aset paling tidak 50% dari total nilai aset bank induk atau 15 tahun 

sejak berlakunya UU perbankan syariah. 

 

2.2.6 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Terdapat dua rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas suatu 

perusahaan yaitu rasio Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah mmebandingkan laba yang 

diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.(dhika 

rahma dewi, 2011). Menurut, (joni dan lina,2010) Return On Asset (ROA) 
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menunjukkan seberapa besar kemapuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki, dan Return On Equity (ROE) untuk 

menggambarkan tingkat return yang dihasilkan perusahaan bagi pemegang 

saham. Menghitung profitabilitas pada sektor perbankan lebih mementingkan 

pada penilaian Return On Asset (ROA) dibandingkan dengan Return On 

equity (ROE). Menurut Dendawijaya (2003), ROA merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

laba secara keseluruhan. 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: 118-119). Sehingga dalam 

penilitian yang akan dilakukan ini dalam perhitungan profitabilitasnya 

menggunakan rasio ROA, yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut :  

                  𝑅𝑂𝐴   =
𝐿𝐴𝐵𝐴  𝐵𝐸𝑅𝑆𝐼𝐻
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇     ×  100% 

 

2.2.7 Produk Domestik Bruto  

Poduk Domestik Bruto atau yang lebih kita kenal dengan Gross 

Domestik Produk (GDP). Merupakan indikator makro ekonomi yang juga 

mempengaruhi profitabilitas bank. Sukirno (2003) menyatakan, bahwa GDP 

adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dengan 

menggunakan faktor –faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk/ 

perusahaan negara lain. Hal ini juga didukung oleh Theory keynes yang 

menyatakan bahwa di dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau tingkat pendapatan 
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masyarakat per kapita disuatu negara bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga. 

Produk domestik bruto merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menghitung pendapatan nasional atau yang juga kita kenal dengan 

pendapatan per kapita atau penghasil per kepala dari masyarakat disuatu 

negara. Pertumbuhan produk domestik bruto merupakan metode yang 

digunakan utnuk mnegetahui tingkat pertumbuhan perekonomian di 

masyarakat.(hasan,2014). Sehingga Produk Domestik Bruto dapat 

dirumuskan sebagai berikut  

∆𝑃𝐷𝐵 =
𝑃𝐷𝐵𝑥 − 𝑃𝐷𝐵!!!

𝑃𝐷𝐵!!!
  𝑥  100% 

2.2.8 Sensitivitas Inflasi 

Inflasi diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang  dan jasa yang 

terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Apabila kenaikan hanya terjadi 

sekali itu tidak bisa dikatakan inflasi. (samuelson dan Nordhaus, 2014). 

Sensitivitas Inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

kepekaan perusahaan terhadap tingkat inflasi atau dengan kata lain adalah 

seberapa sensitif perusahaan menghadapi inflasi yang sedang terjadi, yang 

tentu saja perusahaan satu dengan yang lainnya akan memiliki tingkat 

sensitivitas yang berbeda tergantung dari faktor internal masing-masing 

perusahaan tersebut. Tingkat kepekaan keuntungan (return) terhadap 

perubahan kondisi pasar dikatakan dengan koefisien beta.(Mumtaz,2012) 

Terdapat 3 komponen yang harus terpenuhi untuk mengatakan bahwa 

terjadi inflasi menurut Dornbus dan Fischer (1997), yaitu : 
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1) Kenaikan harga  

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada 

harga periode sebelumnya 

2) Bersifat umum  

Harga komoditas belum dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak 

menyebabkan harga secara umum naik. 

3) Berlangsung terus menerus  

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan 

inflasi, jika terjadi sesaat karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam 

rentang waktu minimal sebulan 

  Yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    Laba Banki= β0 + β1 X+ e1 

Keterangan  

Laba Bank : Laba bersih bank selama Perbulan 

X  : Inflasi 

e  : Error 

2.2.9 Sensitivitas Suku Bunga 

BI Rate berdasarkan (www.bi.go.id) merupakan kebiijakan suku 

bunga yang yang mencerminkan sikap atau standart kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh bank indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate 

diumumkan oleh Dewan Gubernur bank indonesia setiap bulan setelah 

diadakan rapat Dewan Gubernur dan diterapkan pada operasi moneter yang 

dilakukan oleh bank indonesia. Sensitivitas suku bunga berartikan bahwa 
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tingkat kepekaan perusahaan terhadap kebijakan suku bunga yang beredar. 

Tingkat kepekaan keuntungan (return) terhadap perubahan kondisi pasar 

dikatakan dengan koefisien beta (β) dan sensitivitas suku bunga juga disebut 

beta (β) suku bunga.(Mumtaz,2012) Kebijakan BI Rate ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan beberapa faktor lain dalam perekonomian, bank 

indonesia menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan akan 

melampaui batas aman yang ditetapkan, begitu juga sebaliknya. BI Rate di 

turunkan apabila tingkat Inflasi diperkirakan akan dibawah sasaran yang telah 

ditetapkan . (www.bi.go.id)  

Kebijakan BI rate tersebut juga dapat mempengaruhi kinerja bank 

syariah yang mana tidak menetapkan bunga dalam pengoprasionalannya. Hal 

itu akan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam menginvestasikan 

danannya. Didukung  oleh Herman Darmawi (2006:188) menyatakan, tingkat 

suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai 

dampak dalam berbagai kegiatan ekonomi : 

1) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan 

investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi   

2) Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan pemiliki modal apakah ia akan berinvestasi pada real 

assets ataukah pada financial assets. 

3) Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak 

bank dan lembaga keuangan lainnya. 
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4) Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar. 

untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas, dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

    Laba Banki= β0 + β1 X+ e1 

 Keterangan  

Laba Bank : Laba bersih bank selama Perbulan 

X  : Suku Bunga  

e  : Error 

2.2.10 Dana Pihak Ketiga   

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang penting bagi 

profitabilitas Bank. Dana pihak ketiga digunakan sebagai sumber dana 

pembiayaan bagi sektor Rill. Bagi hasil dari pembiayaan tersebut menjadi 

salah satu penghasilan bagi bank syariah. Menurut Kasmir (2007:63), adapun 

sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan 

giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Semakin besar dana pihak 

ketiga juga dapat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut tinggi. Dana pihak ketiga tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

𝐷𝑃𝐾 = 𝐺𝑖𝑟𝑜  𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎ℎ + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜  𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ   

2.2.11 Pemodalan  

Capital Adequency Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan 

sebagai indikator pemodalan yang harus dipenuhi oleh bank. Faktor yang 

cukup berpengaruh dalam jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum 
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yang harus dimiliki suatu Bank yang mana sudah ditetapkan oleh bank sentral 

yaitu bank indonesia . Susilo (2007:27) menyatakan bahwa kecukupan modal 

merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank indonesia 

menentapkan bahwa, suatu bank dikatakan sehat bila memiliki CAR paling 

sedikit sebesar 8%. Hal ini ditetapkan oleh bank indonesia sebagai standart 

tingkat kesehatan bank untuk permodalan, oleh karena itu CAR dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

𝐶𝐴𝑅 =
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑏𝑎𝑛𝑘
𝐴𝑇𝑀𝑅   ×  100% 

ATMR = aktiva tertimbang menurut resiko  

 
 
2.2.12 Kualitas Aktiva  

Aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank berkaitan dengan 

tingkat keberlangsungan oprasional sutau bank. Keberadaan Non Performing 

Financial(NPF) dalam bank syariah dan NPL dalam bank konvensional yang 

cukup tinggi bisa memberikan kesulitan bagi bank dan juga berakibat pada 

tingkat kesehatan bank. Oleh sebab itu, bank diharapkan dapat menjaga 

resiko kredit agar dapat terhindar dari kredit bermasalah. Resiko kredit yang 

dimiliki oleh bank biasa disebut dengan default risk atau resiko 

kredit.Pelaksaan pemberian pembiayaan juga tidak dapat dihindari oleh bank 

syariah dikarena itu merupakan kegiatan pembiayaan yang sangat bermanfaat 

bagi keberlangsungan suatu bank. Kredit atau kegiataan pembiayaan menurut 
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Suhada (2009) menyatakan, pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh 

bank mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar 

bagi bank syariah. Banksyariah masih bisa mengindari resiko pembiayaan 

tersebut, apabila  bank  dapat menjaga resiko pembiayaan berkisar antara 3%-

5%, bila melebihi presentase tersebut bank harus segera melakukan usaha 

yang signifikan untuk menurunkan presentase Rasio NPF yang di dapatkan. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑁𝑃𝐹   =   
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛  𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ  (𝐾𝐿,𝐷,𝑀)  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛     𝑥  100% 

2.2.13 Likuiditas  

Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menghitung 

liquiditas suatu bank, dan pada umunya untuk penelitian dengan objek bank 

konvensional menggunak rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Berbeda 

dengan bank syariah yang tidak mengenal istilah kredit melainkan istilah 

pembiayaan (financing), sehingga bank syariah menggunakan rasio 

Financing To Deposit Ratio (FDR) dalam menghitung liquiditas.  FDR 

digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank syariah dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga yang di himpun oleh bank syariah, yang 

digunakan sebagai pembiayaan.(Muhammad, 2009). Terdapat beberapa 

macam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, maka rasio FDR ini 

dapat diukur sebagai berikut : 

𝐹𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎𝑛𝑎  𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘  𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎     𝑥  100% 
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2.3. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL  

Terdapat hubungan antar variabel dependen dengan variabel Independen yang 

akan diteliti. Variabel independen dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal 

dan faktor internal, dan model hubungan antara dua variabel tersebut yaitu:  

 

2.3.1 Pengaruh Antara Produk Domestik Bruto (PDB) Dengan 
Profitabilitas  

 
Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) berdasarkan 

harga konstan merupakan indikator untuk mengatahui tingkat pertumbuhan 

perekonomian suatu negara. Semakin tingginya tngkat pertumbuhan suatu negara 

akan berakibat pada meningkatnya tingkat kemampuan dan keinginan masyarakat 

dalam berinvestasi atau menanamkan modal yang dimiliki disektor bank. Yang 

mana tingkat pertumbuhan dari masyarakat ditunjukkan dengan tingkat 

pendapatan perkapita masyarakat suatu negara per tahun. Hal itu juga didukung 

oleh fungsi dari tingkat PDB berdasarkan harga konstan bermanfaat untuk 

mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan pendanaan luar negeri. 

(bps.go.id). Tingginya tingkat berinvestasi yang dilakukan masyarakat juga akan 

berdampak terhadap kemampuan dan keinginan untuk melakukan menabung 

(saving). Peningkatan saving ini akan mempengaruhi profitabilitas bank.(Sukiro, 

2013). Hal ini juga didukung oleh penelitian Ayu (2013) menyatakan, PDB 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.  
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2.3.2 Pengaruh Antara Sensitifitas Inflasi Dengan Profitabilitas  

Inflasi juga merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas suatu bank. Menurut Dornbus dan Fischer (1997),  dampak dari 

inflasi diantaranya adalah melemahkan semangat untuk menabung. Meningkatnya 

inflasi maka akan membuat nilai uang menjadi turun dan itu dapat membuat 

masyarakat enggan menyimpan dana yang dimiliki di bank, dikarenakan lebih 

memilih memanfaatkan uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. sehingga akan berakibat pada penghimpunan dana pihak ketiga akan 

menurun. Inflasi  dapat membuat  naiknya kebijakan suku bunga kredit bank 

indonesia, dikarenakan demi menjaga kestabilan tingkat inflasi yang beredar. 

Kenaikan bunga kredit itu dapat menghambat bank dalam menghimpun dana dari 

pihak masyarakat, karena lebih memilih untuk menanamkan modal di bank 

konvensional. didukung oleh penelitian Ayu (2013) menyatakan, inflasi 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang akan diterima bank.  

 
2.3.3 Pengaruh Antara Sensitivitas Suku Bunga (BI Rate) Dengan 

Profitabilitas 

Suku Bunga atau BI rate juga merupakan faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah. Disaat bank indonesia menetapkan suku 

bunga naik maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga yang diberikan oleh bank 

konvensional. Hal itu dapat berkaitan pada sumber dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun bank syariah akan turun, dikarenakan nasabah lebih memilih untuk 

mneginvestasikan dana yang dimiliki ke bank konvensional karena dianggap jauh 

lebih menguntungkan, kondisi dimana dana pihak ketiga mengalami penurunan 
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itu dapat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang akan diperoleh bank 

syariah. Menurunnya serapan dana pihak ketiga akan berdampak terhadap 

rendahnya tingkat penyaluran dana pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank, 

maka tingkat keuntungan bagi hasil yang didapatkan akan turun. Turunnya 

keuntungan yang didapatkan dari bagi hasil yang diterima akan menurunkan 

tingkat laba yang didapatkan. Didukung oleh penelitian Ayu (2013) , bahwa suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.  

 

2.3.4 Pengaruh Antara Dana Pihak Ketiga Dengan Profitabilitas  

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas yang akan 

didapatkan Bank Syariah. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan yang 

digunakan Bank Syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek  sebagai 

sumber pendanaan atau pembiayaan  bagi sektor rill. Hasil dari pembiayaan 

tersebut menjadi sumber pendapatan bagi bank syariah dari bagi hasil yang 

ditetapkan . Tingginya tingkat dana pihak ketiga suatu bank juga menunjukan 

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga baik dan 

semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat juga dapat meningkatkan 

profitabilitas dari dana yang dapat dihimpun. Hal ini juga sesuai dengan penelitian 

Bambang (2010) yang menyatakan,  bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh 

positif terhadap tingkat profitabilitas Bank.  

 
2.3.5 Pengaruh Antara CAR Dengan Profitabilitas  

CAR merupakan rasio yang digunakan bank  dalam menghitung tingkat 

modal yang dimiliki. Tingginya tingkat CAR yang dimiliki membantu bank dalam 



	  

	  

39	  

meningkatkan tingkat profitabilitas yang akan didapatkan,Ketikamodal yang 

dimiliki suatu bank tinggi maka bank memanfaatkan modal yang dimiliki  untuk 

melakukan investasi yang dapat bermanfaat bagi profitabilitas bank. Kecukupan 

tingkat CAR yang dimiliki juga dapat dimanfaatkan bank untuk menutupi resiko 

pembiayaan yang dimiliki. Rendahnya CAR yang disebabkan peningkatan 

ekspansi aset beresiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal dapat 

menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga dapat berpengaruh terhadap 

profitabilitas. (Werdaningtyas, 2002). Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Dietha (2013) menyatakan, CAR berpengaruh positif terhadap ROA.  

 

2.3.6 Pengaruh Antara NPF Dengan Profitabilitas 

 Rasio NPF digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah 

yang dihadapi oleh Bank Syariah . Semakin tinggi tingkat NPF maka dapat 

mempengaruhi profitabilitas suatu bank, dikarena resiko pembiayaan yang harus 

ditanggung oleh bank juga tinggi. Resiko pembiayaan yang tiggi akan membuat 

bank harus menyiapkan dana khusus untuk menutupi pembiayaan bermasalah 

yang dimiliki, dan hal itu akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang akan 

didapatkan oleh bank.  Tingginya tingkat NPF juga menunjukkan bahwa tingkat 

kesehatan bank kurang baik, dikarenakan bank dianggap tidak mampu dalam 

menyelesaikan pembiayaan yang disalurkan dengan baik. Pada saat tingkat NPF 

rendah maka tingkat profitabilitas dapat meningkat, karena resiko pembiayaan 

yang harus ditanggung oleh bank rendah, dan juga dapat menunjukan bahwa 
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kinerja suatu bank itu baik. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank 

mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi 

bank syariah (Muhammad,2005:305). Didukung oleh penelitian Sri dan 

Mohhammad (2015) menyatakan,  NPF berpengaruh terhadap profitabilitas 

 
2.3.7 Pengaruh  Antara FDR Dengan Profitabilitas  

Rasio FDR merupakan rasio yang digunakan oleh bank syariah dalam 

menghitung tingkat liquiditas. Padabank konvensional dikenal dengan rasio LDR. 

FDR adalah tingkat kemampuan bank dalam memenuhi tingkat kewajiban jangka 

pendeknya, yaitudengan memberikan atau menyalurkan aktivitas pembiayaan. 

Apabila rasioini meningkat maka menunjukkan bahwa semakin banyak dana 

pembiayaan bagi hasil yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Semakin banyak 

dana yang tersalurkan maka juga berakibat pada naiknya tingkat pendapatan yang 

akan diterima oleh bank syariah, dan hal itu diasumsikan bahwa tingkat resiko 

pembiayaan rendah.  Sehingga ketika FDR mengalami peningkatan maka tingkat 

Profitabilitas yang akan didapat oleh bank syariah juga akan meningkat. 

Didukung oleh penelitian Slamet dan Agung (2014) menyatakan, FDR 

berpengaruh terhadap profitabilitas.  
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2.4.KERANGKA PEMIKIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.5. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan Rerangka Pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 :  Produk Domestik Bruto BerpengaruhTerhadap Profitabilitas(ROA)Pada 

bank syariah di Indonesia  

H2 :  Sensitivitas Inflasi berpengaruh terhadap  profitabilitas (ROA) pada bank 

syariah di indoensia  

Produk	  Domestik	  Bruto	  
(PDB)	  (X1)	  

Sensitivitas	  Inflasi(X2)	  

Sensitivitas	  Suku	  Bunga(X3)	  

CAR	  (X5)	  

Dana	  Pihak	  Ketiga	  (DPK)	  
(X4)	  

FDR	  (X7)	  

NPF	  (X6)	  

PROFITABILITAS	  
	  

(ROA)	  
	  

(Y1)	  

H1	  

H2	  

H3	  

H4	  

H5	  

H6	  

H7	  

Faktor	  Internal	  	  

Faktor	  Eksternal	  	  
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H3 :  Sensitivitas Suku Bunga berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 

bank syariah di indonesia  

H4 :  Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada 

bank syariah di indonesia 

H5 :  CAR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di 

indonesia  

H6 :  NPF berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di 

indonesia 

H7 :  FDR berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di 

indonesia  

	  


