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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peneliti Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tinjauan dari 4 

penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Dian Ayu Anggraeni (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Anggraeni (2016) berjudul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 

Devisa”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah 

variabel bebas FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR, dan FACR secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ROA. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa 

laporan keuangan mulai periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, 

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik Purposive sampling dan teknik analisis 

datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode pengumpulan data 

adalah dokumentasi menggunakan sampel Bank Umum Syariah Devisa. 

Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti terdahulu, yaitu:  

a) Variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, PR dan FACR secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah Devisa 
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b) Variabel FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa 

c) PDN, REO, dan FACR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa 

d) NPF, APB, dan PR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa 

2. Saiful Bachri, Suhadak, dan Muhammad Saifi (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Bachri, Suhadak, dan 

Muhammad Saifi (2013) berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Syariah”.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah 

variabel bebas CAR, NPF, OER, dan FDR secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat ROA, serta variabel manakah 

yang paling dominan terhadap ROA pada Bank Syariah. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa 

laporan keuangan mulai periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2012, 

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik Purposive sampling dan teknik analisis 

datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode pengumpulan data 

adalah dokumentasi menggunakan sampel Bank Syariah. 

Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti terdahulu, yaitu: 

a) Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), 

Operational Efficiency Ratio (OER) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 



14 

 

 

 

berpengaruh secara simultan terhadap Return On Assets (ROA) Bank 

Syariah. 

b) Variabel CAR, NPF, dan FDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap ROA Bank Syariah. 

c) Variabel OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank 

Syariah. 

d) Diantara keempat variabel (CAR, OER, FDR, dan NPF) yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap ROA pada bank syariah adalah NPF. 

3. Slamet Riyadi, dan Agung Yulianto (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi, dan Agung Yulianto 

(2014) berjudul “Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah 

variabel bebas Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR, dan NPF 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat ROA, serta variabel manakah yang paling dominan terhadap ROA pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa 

laporan keuangan mulai periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, 

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik Purposive sampling dan teknik analisis 

datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode pengumpulan data 

adalah dokumentasi menggunakan sampel Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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Kesimpulan yang diperoleh dari peneliti terdahulu, yaitu: 

a) Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara 

simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. 

b) Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA bank umum syariah devisa. 

c) Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank 

umum syariah devisa. 

d) FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA bank 

umum syariah devisa. 

e) NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah 

devisa. 

f) Diantara keempat variabel (Pembiayaan bagi Hasil, Jual beli, FDR, dan 

NPF) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada bank umum 

syariah devisa adalah FDR. 

4. Rommy Rifky R dan Herizon (2015) 

Penelitian ini berjudul Penelitian yang dilakukan oleh Rommy Rifky 

R dan Herizon (2015) berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, 

Sensitivitas Pasar, dan Efisiensi Terhadap ROA pada Bank Devisa Go 

Public”.  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah apakah 

LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa Go Public, 
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serta variabel manakah yang paling dominan terhadap ROA pada Bank Devisa Go 

Public.  

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa 

laporan keuangan mulai periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II 

tahun 2014. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa 

laporan serta catatan dari Bank Indonesia serta dari bank-bank yang bersangkutan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik 

analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian oleh Rommy Rifky R dan Herizon 

yaitu: 

1. Variabel LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

BUSN Devisa Go Public. 

2. Variabel LDR, IPR, dan APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA pada BUSN Devisa Go Public. 

3. Variabel LAR, PDN, dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada BUSN Devisa Go Public. 

4. Variabel NPL dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada BUSN Devisa Go Public. 

5. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada BUSN Devisa Go Public. 
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6. Diantara kesembilan variabel (LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada 

BUSN Devisa Go Public adalah BOPO. 

Tabel 2. 1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN  

PENELITIAN SEKARANG 

Keterangan 
Dian Ayu 

Anggraeni 

Saiful 

Bachri, 

Suhadak, 

dan 

Muhammad 

Saifi 

Slamet Riyadi, 

dan Agung 

Yulianto 

Rommy R dan 

Herizon 

 

Peneliti 

Sekarang 

Variabel 

Bebas 

FDR, NPF, 

APB, PDN, 

REO, PR, dan 

FACR 

CAR, NPF, 

OER, dan 

FDR 

Pembiayaan 

Bagi Hasil, 

Pembiayaan 

Jual Beli, FDR, 

dan NPF 

LDR, LAR, 

IPR, APB, 

NPL, IRR, 

PDN, BOPO, 

dan FBIR 

FDR, NPF, 

APB, PDN, 

REO, DP, 

FACR 

Variabel 

Terikat 
ROA 

Subjek 

Penelitian 

Bank Umum 

Syariah 

Devisa 

Bank Umum 

Syariah 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Bank Devisa 

Go Public 

Bank Umum 

Syariah 

Devisa 

Periode 

Penelitian 
2010-2015 2009-2012 2012-2014 2010-2014 2013-2017 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi 

Jenis Data Data Sekunder 

Teknik 

Sampling 

Purposive 

 Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Teknik 

analisis 
Regresi Linier Berganda 

Sumber: Dian Ayu Anggraeni (2016), Saiful Bachri, Suhadak, dan Muhammad 

Saifi (2013), Slamet Riyadi, dan Agung Yulianto (2014), Rommy R dan Herizon 

(2015). 
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2.2 Landasan Teori 

Di landasan teori ini telah dijelaskan teori-teori yang memiliki 

hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan 

disajikan sebagai landasan dalam penyusunan hipotesis serta analisis yang akan 

dijelaskan sebagaimana berikut ini. 

2.2.1 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu 

periode tertentu menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana, 

yang biasanya diukur dengan indikator rasio profitabilitas, likuiditas, sensitivitas 

pasar, kualitas asset, efisiensi, dan solvabilitas. Berikut akan dijelaskan mengenai 

rasio-rasio tersebut: 

2.2.1.1 Profitabilitas 

Aspek profitabilitas adalah kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan 

baik dari kegiatan operasional maunpun kegiatan non operasional. Menurut 

Kasmir (2014:327) rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam mengukur aspek 

profitabilitas suatu bank dapat digunakan beberapa rasio sebagai berikut (SEBI 

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

A. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. 

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan 
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yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembayaran deviden. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ROE adalah sebagai berikut: 

ROE =  
Laba setelah pajak

Rata−rata modal inti
× 100%.....................................................................(1) 

Dimana : 

a. Laba bersih setelah pajak yang dimaksud adalah laba bersih yang sudah 

dikurangi pajak dan disetahunkan. 

b. Rata-rata modal disetor yang dimaksud adalah rata-rata modal periode sekarang 

dan periode sebelumnya. 

B. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari operasional bank 

dengan menggunakan seluruh kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung 

pada pengelolaan asset bank oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari 

operasional suatu bank. ROA dihitung dengan rumus berikut ini : 

ROA= 
Laba sebelum pajak

Total aktiva
𝑋 100%........................................................................(2) 

Dimana : 

a. Laba sebelum pajak yang dimaksud adalah laba bersih dari kegiatan operasional 

bank sebelum pajak yang disetahunkan. 

b. Total aktiva yang dimaksud adalah rata-rata aset yang dimiliki oleh bank 

periode sekarang dan periode sebelumnya. 

C. Aktiva yang Dapat Menghasilkan Pendapatan (IGA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara aktiva 

produktif lancar dengan total aktiva. Tujuan IGA menurut Surat Edaran Bank 
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Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 adalah mengukur besarnya 

aktiva bank syariah yang dapat menghasilkan atau memberikan pendapatan. Maka 

rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah: 

IGA = 
Aktiva Produktif Lancar

Total Asset
𝑥 100%...................................................................(3) 

Dimana: 

a. Aktiva produktif lancar yang dimaksud adalah aktiva produktif dengan 

kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (DPK). 

b. Total Asset yang dimaksud adalah total asset yang dimiliki oleh bank pada 

periode tersebut. 

D. Net Operating Margin (NOM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara pendapatan 

operasional yang telah dikurangi dana bagi hasil dan beban operasional dengan rata-

rata aktiva produktif. Tujuan NOM menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 adalah mengetahui kemampuan aktiva produktif 

dalam menghasilkan laba. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah: 

NOM = 
(po−Dana Bagi Hasil)−BO

Rata−Rata Aktiva Produktif
𝑋100%...........................................................(4) 

Dimana : 

a. Pendapatan operasional yang dimaksud adalah pendapatan operasional setelah 

distribusi bagi hasil. 

b. Biaya operasional yang dimaksud adalah beban operasional termasuk 

kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. 
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c. Rata-rata aktiva produktif yang dimaksud adalah rata-rata aktiva produktif 

selama 12 bulan terakhir. 

E. Proyeksi Pendapatan Bersih Opersih Operasional Utama (PPBO) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rasio ini dapat dicari 

menggunakan rumus: 

PPBO = 
((𝑃𝑂𝑢−𝐷𝐵𝐻)−𝐵𝑂𝑢)𝑡+1/𝑟𝑎𝑡𝑎2𝐴𝑃𝑡+1

((𝑃𝑂𝑢−𝐷𝐵𝐻)−𝐵𝑂𝑢)𝑡/𝑟𝑎𝑡𝑎2𝐴𝑃𝑡
 × 100%................................................(5) 

Dimana:  

a) Pou: pendapatan operasional utama yaitu akumulasi pendapatan dari kegiatan 

utama selama 12 bulan terakhir 

b) DBH: akumulasi bagi hasil untuk investor dana investasi 

c) Bou: biaya operasional utama yaitu akumulasi biaya dari kegiatan utama 

selama 12 bulan terakhir termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk. 

Dari semua rasio tersebut, variabel terikat yang digunakan adalah rasio ROA. 

2.2.1.2 Likuiditas 

Likuiditas (Sutrisno, 2012:215) adalah rasio yang mencerminkan kemampuan 

bank untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. Dengan 

kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya 

pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang telah 

diajukan. Semakin besar rasio ini maka akan semakin likuid. Adapun jenis-jenis 

rasio likuiditas pada bank syariah (SEBI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011) sebagai berikut: 

A. Short Term Mismatch (STM) 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara aset jangka 

pendek dan kewajiban jangka pendek. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Maka 

rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah: 

STM = 
Aktiva Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
𝑋100%..............................................................(6) 

Dimana: 

a. Aktiva jangka pendek adalah aktiva likuid yang kurang dari tiga bulan selain 

kas, SWBI dan surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

b. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban likuid kurang dari tiga bulan. 

B. Short Term Mismatch Plus (STMP) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangkan pendek, kas, dan secondary reserve. Maka rumus 

yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah: 

STMP = 
Aktiva Jangka Pendek+Kas+Secondary Reserve

Kewajiban Jangka Pendek
𝑋100%..............................(7) 

Dimana: 

a. Aktiva jangka pendek yang dimaksud adalah aktiva lukuid kurang dari 3 bulan 

diluar kas, SWBI, dan SBSN. 

b. Secondary reserve yang dimaksud adalah SWBI ditambah dengan SBSN. 

c. Kewajiban jangka pendek yang dimaksud adalah kewajiban likuid kurang dari 

3 bulan. 

C. Rasio Deposan Inti (RDI) 

Rasio ini digunakan untuk mengkur perbandingan antara DPK inti 

dengan DPK. Rasio ini bertujuan untuk mengukur besarnya ketergantungan bank 
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syariah terhadap dana dari deposan inti atau konsentrasi pendanaan bank syariah 

terhadap deposan inti. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah: 

RDI = 
DPK Inti

DPK
𝑋100%..........................................................................................(8) 

Dimana :  

a. DPK inti yang dimaksud adalah dana pihak ketiga inti.  

b. DPK yang dimaksud adalah dana pihak ketiga.  

D. Financing To Deposit Ratio (FDR) 

FDR merupakan rasio untuk  mengukur komposisi  jumlah 

pembiayaan yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah: 

FDR =  
Total pembiayaan yang diberikan

Total DPK
 100 % ………..…………........................(9) 

Dimana : 

a. Total pembiayaan diperoleh melalui Neraca pada bagian aktiva, total 

pembiayaan ini terdiri dari transaksi sewa dalam bentuk Ijarah, transaksi jual 

beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna, dan Qardh. 

b. Total dana pihak ketiga diperoleh melalui Neraca pada bagian pasiva, total 

DPK ini terdiri dari tabungan Wadiah, giro Wadiah, dan deposito 

Mudharabah. 

E. Investing Policy Ratio (IPR) 
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Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada nasabah dengan melikuidasi surat-surat berharga yang 

dimilikinya. Rumus untuk mencari Investing Policy Ratio sebagai berikut: 

Investing Policy Ratio =  
surat-surat berharga

total DPK
100%..............................................(10) 

Dimana: 

a. Surat - surat berharga terdiri dari efek-efek dan deposito 

b. Total dana pihak ketiga diperoleh melalui Neraca pada bagian pasiva, total 

DPK ini terdiri dari tabungan Wadiah, giro Wadiah, dan deposito Mudharabah. 

F. Rasio Antar Bank Pasiva (RABP) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan bank 

terhadap dana antar bank yaitu dengan membandingkan semua kewajiban pada 

bank lain dengan total kewajiban. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur 

rasio ini adalah: 

RABP =
Antar Bank Pasiva

Total Kewajiban
 × 100 % …………………….…………….............(11) 

Dimana : 

a. Antar bank pasiva yang dimaksud adalah semua kewajiban bank kepada bank 

lain. 

b. Total kewajiban yang dimaksud adalah dana pihak ketiga, antar bank pasiva, 

pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan. 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah FDR. 

2.2.1.3 Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu bank untuk dapat 

menghasilkan pendapatan bagi bank. Bank dapat melakukannya dengan cara jual 
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beli atau memberikan dana untuk investasi. Beberapa rasio yang digunakan dalam 

aspek kualitas aktiva adalah sebagai berikut (SEBI/13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011): 

A. Kualitas Aktiva Produktif  (KAP) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif bank 

syariah. Semakin tingginya rasio ini, maka menunjukkan semakin baik kualitas aktiva 

produktif bank syariah. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah: 

KAP = 1−
APYD (DPK,Kurang Lancar,Diragukan,Macet)

Aktiva Produktif
𝑋 100%................................(12) 

Dimana: 

a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan yang dimaksud adalah aktiva produktif 

yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan 

atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : 

1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus. 

2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar. 

3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan. 

4) 100%dari aktiva produktif yang digolongkan Macet. 

b. Aktiva produktif yang dimaksud adalah penanaman dana baik dalam rupiah 

maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiyaan, 

Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, penyertaan modal, 

penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, komitemen dan 

kontijensi pada transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana 

lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. 
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B. Non Performing Financing (NPF) 

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan 

jumlah pinjaman beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan 

dengan total pembiayaan. Maka rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini 

adalah: 

NPF = 
Pembiayaan (Kurang Lancar,Diragukan,Macet)

Total Pembiayaan
× 100%..................................(13) 

Dimana: 

a. Yang dimaksud Pembiayaan bermasalah yaitu Pembiayaan yang kurang lancar, 

diragukan, dan macet 

b. Total pembiayaan diperoleh melalui Neraca pada bagian aktiva, total 

pembiayaan ini terdiri dari transaksi sewa dalam bentuk Ijarah, transaksi jual 

beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna, dan Qardh.  

C. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva produktif yang dianggap bermasalah adalah aktiva produktif 

yang tingkat tagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan, 

dan macet. APB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

APB = 
Aktiva Produktif Bermasalah

Total Aktiva
× 100%.....................................................(14) 

Dimana : 

a. Aktiva produktif bermasalah yang dimaksud adalah penjumlahan dari aktiva 

produktif pada pihak terkait dengan pihak tidak terkait dengan kolektibilitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (KL, D, dan M). 
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b. Aktiva produktif yang dimaksud adalah penjumlahan aktiva produktif pihak 

terkait dan tidak terkait 

D. Assets Recovery Value (ARR) 

 Rasio ini merupakan kemampuan bank dalam menangani aset yang 

telah dihapus buku. Semakin baik bank dalam menangani hal tersebut maka rasio 

ini semakin tinggi. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus: 

ARR = 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
𝑅𝑉

𝑊𝑂
 × 100%.........................................................................(15) 

Dimana: 

a) Rv : Recovery value yaitu nilai per-rekening pembiayaan yang berhasil ditagih 

kembali setelah dihapus buku. 

b) WO: Write Off yaitu jumlah per-rekening pembiyaan yang telah dihapus buku. 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah NPF dan APB. 

2.2.1.4 Sensitifitas Pasar 

Sensitifitas pasar merupakan kemampuan bank dalam mengantisipasi perubahan 

harga pasar yang terdiri suku bunga dan nilai tukar. Kemampuan bank dalam 

menghadapi keadaan pasar (nilai tukar) sangat bepengaruh pada tingkat 

profitabilitas suatu bank. Sensitifitas pasar bisa diukur dengan menghitung rasio-

rasio di bawah ini (SEBI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

A. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Posisi Devisa Neto adalah rasio yang menggambarkan tentang 

perbandingan antara selisih aktiva valas dan pasiva valas ditambah dengan selisih 

bersih off balance sheet dibagi dengan modal. Semakin rendah rasio posisi devisa 

neto, maka semakin kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban penyediaan 
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modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Dibawah ini adalah 

rumus posisi devisa neto: 

PDN =
(aktiva valas−pasiva valas)+selisih 𝑜𝑓𝑓 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡

Modal
 × 100%.......................(16) 

Dimana : 

a. Aktiva valas yang dimaksud adalah giro pada bank lain, penempatan pada bank 

lain, surat berharga, kredit yang diberikan. 

b. Pasiva valas yang dimaksud adalah giro, simpanan berjangka, surat berharga 

yang diterbitkan, pinjaman yang diterima. 

c. Off balance sheet yang dimaksud adalah tagihan dan kewajiban kontijensi 

(valas). 

d. Modal yang dimaksud adalah modal disetor, agio (disagio), opsi saham, modal 

sumbangan, dana setoran modal, laba rugi yang belum direalisasikan dari surat 

berharga, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan,pendapatan 

komprehensif lainnya dan saldo laba. 

B. Interest Rate Risk (IRR) 

IRR adalah rasio yang memiliki fungsi untuk mengukur timbulnya 

risiko akibat perubahan tingkat suku bunga yang berpengaruh buruk terhadap 

pendapatan yang diterima oleh bank atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

bank. Rumus IRR adalah sebagai berikut: 

IRR =
IRSA

IRSL
 × 100 %  ………………………………...…….………………….(17) 

Dimana: 
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a. Interest risk sensitivity asset (IRSA), antara lain sertifikat bank Indonesia, surat 

berharga yang dimilki, obligasi pemerintah, reserve repo, kredit yang 

diberikan, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan penyertaan. 

b. Interest risk sensitivity Liabilities (IRSL), antara lain giro, tabungan, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, simpanan dari bank lain, surat beharga yang 

diterbitkan, dan pinjaman yang diterima. 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah PDN. 

2.2.1.5 Efisiensi 

Rasio efisiensi disebut juga rasio aktivitas yang berguna untuk mengukur seberapa 

baik bank dalam memanfaatkan asset mereka untuk menghasilkan pendapatan 

(SEBI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). Efisiensi dihitung dengan 

rumus berikut ini: 

A. Rasio Efisiensi Operasional (REO) 

REO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

biaya operasional dengan pendapatan operasional berdasarkan laporan laba rugi pada 

bank syariah tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Maka rumus yang digunakan untuk 

mengukur rasio ini adalah: 

 REO =
Total Beban Operasional

Total Pendapatan Operasional
 × 100%...................................................(18) 

Dimana: 

a. Total beban operasional yang dimaksud adalah penjumlahan antara beban 

penyisihan penghapusan aktiva dengan beban operasional.  
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b. Total pendapatan operasional yang dimaksud adalah pendapatan operasional 

setelah distribusi bagi hasil. 

B. Diversifikasi Pendapatan (DP) 

Rasio DP adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pendapatan 

operasional selain bagi hasil yang dihasilkan. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pendapatan dari penyaluran 

dana. Rasio ini dapat dicari menggunakan rumus  

DP=  
pendapatan berbasis 𝑓𝑒𝑒

pendapatan dari penyaluran dana
 × 100%..................................................(19) 

Keterangan: 

a) Pendapatan berbasis fee: pendapatan dari peningkatan nilai surat berharga, 

selisih transaksi valuta asing, fee, komisi, pendapatan provisi, dan pendapatan 

lainnya 

b) Pendapatan dari penyaluran dana: pendapatan dari penyaluran dana setelah 

dikurangi bagi hasil untuk investor dana investasi 

C. Leverage Multiplier Ratio (LMR) 

LMR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengelola aktiva yang dikuasainya. Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

LMR =  
Total Assets

Total Equity Capital 
  × 100%...................................................................(20) 

D. Assets Utilazation Ratio (AUR) 

AUR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memanfaatkan aktiva yang dikuasainya untuk memperoleh hasil total 

income. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
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AUR = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒+𝑁𝑜𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Total Assets
 × 100%.......................................(21) 

E. Operating Income (OI) 

OI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur rata-rata- biaya 

operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk mempeoleh 

pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

OI = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙+𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑁𝑜𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 × 100%.........................................(22) 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah REO dan DP. 

2.2.1.6 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah Kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai 

kegiatannya (Kasmir 2012 : 232). Solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Primary Ratio (PR) 

Primary Ratio adalah rasio untuk mengukur apakah permodalan yang 

dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset 

masuk dapat ditutupi oleh capital equity (Kasmir 2012 : 322). Maka rumus yang 

digunakan untuk mengukur rasio ini adalah: 

PR = 
Modal

Total Aktiva
𝑋 100%....................................................................................(23) 

Dimana: 

a. Modal yang dimaksud adalah modal, agio (disagio), opsi saham, modal 

sumbangan, setoran modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatan komprehensif lainnya, saldo laba 

(rugi), laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga. 
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b. Total aktiva yang dimaksud adalah rata-rata aset yang dimiliki oleh bank 

periode sekarang dan periode sebelumnya. 

2) Fixed Asset to Capital Ratio (FACR) 

FACR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

aktiva tetap dan inventaris dengan modal yang dimiliki bank. Rasio ini 

menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva 

tetap dan invetaris yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan terhadap modal. Maka 

rumus yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah: 

FACR = 
Aktiva Tetap dan Inventaris

Total Modal
𝑋 100%........................................................(24) 

Dimana: 

a. Aktiva tetap dan invetaris yang dimaksud berasal dari aktiva tetap dan 

inventaris di neraca bagian aktiva.  

b. Total modal yang dimaksud adalah penjumlahan dari modal inti dengan modal 

pelengkap.  

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah FACR. 

2.3 Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

Pada sub ini membahas tentang hubungan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel tergantung atau terikat. Yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, DP, dan FACR terhadap ROA. 

Berikut di bawah ini: 

1. Pengaruh FDR terhadap ROA 

FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Jika FDR mengalami 

peningkatan, maka bank akan mengalami peningkatan total pembiayaan yang 
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diberikan dengan persentase lebih besar dibandingkan persentase peningkatan 

bagi hasil dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil 

lebih besar dibandingkan peningkatan bagi hasil kepada dana pihak ketiga, 

sehingga laba bank meningkat dan ROA meningkat 

2. Pengaruh NPF Terhadap ROA 

NPF memiliki pengaruh yang negatif dengan ROA. Apabila NPF 

meningkat maka menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pembiayaan 

bermasalah dengan persentase lebih besar dari pada persentase peningkatan 

pembiayaan yang diberikan. Akibatnya terjadi peningkatan biaya pencadangan 

untuk pembiayaan bermasalah lebih besar dibandingkan dengan peningkatan 

pendapatan yang akan diterima oleh bank. Sehingga laba menurun dan 

menyebabkan ROA menurun. 

3. Pengaruh APB terhadap ROA 

APB berpengaruh negatif terhadap ROA. Jika APB meningkat, berarti 

telah terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah dengan persentase lebih 

besar dibandingkan persentase peningkatan total aktiva produktif. Akibatnya 

terjadi peningkatan biaya pencadangan yang menyebabkan terjadi peningkatan 

biaya yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan sehingga 

laba menurun dan ROA menurun. 

4. Pengaruh PDN terhadap ROA 

PDN mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap ROA. PDN 

mempunyai pengaruh positif terhadap ROA karena apabila persentase kenaikan 

aktiva valas lebih tinggi dibanding persentase pasiva valas. Dalam kondisi seperti 
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ini, apabila nilai tukar meningkat, berarti terjadi peningkatan pendapatan valas 

dengan persentase yang lebih tinggi dibanding dengan persentase peningkatan 

biaya valas. Akibatnya laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. 

Sebaliknya, PDN mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA karena apabila 

persentase kenaikan aktiva valas lebih rendah dibanding persentase pasiva valas. 

Dalam kondisi seperti ini, apabila nilai tukar menurun, berarti terjadi peningkatan 

pendapatan valas dengan persentase yang lebih rendah dibanding dengan 

persentase peningkatan biaya valas. Akibatnya laba bank menurun dan ROA juga 

menurun. 

5. Pengaruh REO terhadap ROA 

REO berpengaruh negatif terhadap ROA. Jika REO meningkat, maka 

telah terjadi peningkatan beban operasional dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya 

laba menurun dan ROA akan mengalami penurunan.  

6. Pengaruh DP terhadap ROA. 

DP mempunyai pengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila DP meningkat menunjukan kenaikan pendapatan berbasis fee yang 

lebih tinggi daripada total pendapatan operasional . Sehingga laba, modal dan 

ROA mengalami kenaikan. 

7. Pengaruh FACR terhadap ROA 

FACR mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat 

terjadi karena apabila FACR meningkat, berarti terjadi peningkatan aktiva tetap 

dengan persentase yang lebih tinggi dibanding persentase peningkatan modal yang 
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dimiliki bank. Akibatnya peningkatan modal yang dialokasikan untuk aktiva tetap 

semakin besar dan alokasi untuk aktiva produktif semakin sedikit, sehingga 

pendapatan akan menurun yang berakibat laba menjadi menurun dan ROA juga 

menurun. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan variabel 

ditunjukkan pada gambar 2.1. Dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1 dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah Devisa dapat 

dicari dengan rumus rasio-rasio yang umum digunakan bank, antara lain, rasio 

likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas pasar, efisiensi, dan solvabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

(+) 

Bank Umum Syariah Devisa 

Kinerja Keuangan Bank 

Menghimpun Dana Menyalurkan Dana 

Likuiditas Kualitas Asset Sensitivitas Pasar Efisiensi Solvabilitas 

FDR NPF APB PDN REO FACR 

(-) (-) (+/-) (-) (+)

 

(-)

 

ROA 

DP 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Menurut landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan 

diatas, maka hipotesis pembuktian di dalam penelitian ini adalah: FDR, NPF, 

APB, PDN, REO, DP, dan FACR secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa. 

1. Variabel FDR, NPF, APB, PDN, REO, DP, dan FACR secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Syariah Devisa. 

2. Variabel FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA terhadap Bank Umum Syariah Devisa. 

3. Variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa. 

4. Variabel APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa. 

5. Variabel PDN secara parsial memiliki pengaruh positif atau negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa.  

6. Variabel REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah Devisa. 

7. Variabel DP secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Devisa. 

8. Variabel FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah Devisa. 

 


