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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan dari beberapa 

peneliti yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh Likuiditas, Kualitas 

Aset, Efiisensi dan Solvabilitas terhadap Return On Asset (ROA). Berikut ini akan 

diuraikan secara singkat mengenai beberapa penelitian terdahulu beserta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dewi Mar’Atus Sholichah (2016) 

Penelitian terdahulu yang pertama yang dijadikan rujukan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mar’atus Sholichah (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aset, Efisiensi dan Solvabilitas Terhadap 

Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Non Devisa” . Dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Permasalahan yang dibahas pada 

penelitian Dewi Mar’Atus Sholichah adalah apakah Variabel FDR, APB, NPF, 

REO dan FACR secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA (Return On Asset) serta variabel mana yang memiliki kontribusi paling 

besar terhadap (Return On Asset) ROA. 

Variabel bebas dalam penelitian Dewi Mar’Atus Sholichah adalah 

FDR, APB, NPF,  REO dan FACR. Sedangkan variabel terikatnya adalah (Return 

On Asset) ROA. Subyek penelitiannya pada mengamati perkembangan ROA pada 

Bank Umum Syariah Non Devisa pada periode penelitian 2010-2015. Teknik 
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Sampling yang digunakan adalah Sensus, teknik analisis untuk menguji hipotesis 

melalui teknik analisis regresi linier berganda, metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan jenis data yang digunakan 

yaitu data sekunder yang diperoleh dari situs otoritas jasa keuangan. 

Dari penelitian Dewi Mar’Atus Sholichah dapat disimpulkan sebagai 

berikut bahwa : 

1. Rasio FDR, APB, NPF, REO dan FACR secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non 

Devisa selama priode triwulan II tahun 2010 sampai dengan triwulan I tahun 

2015. 

2. Variabel FDR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

3. Variabel APB secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

4. Variabel NPF secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

5. Variabel REO dan FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

6. Diantara Variabel FDR, APB, NPF, REO dan FACR yang memiliki 

kontribusi paling besar terhadap ROA adalah REO dengan kontribusi yang 

paling besar dibanding dengan variabel bebas lainya.  

2. Andi Yudha Widayanto (2016) 

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang diguna 
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kan oleh Andi Yudha Widayanto (2016) yang berjudul “Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Kualitas Aktiva,  Efisiensi dan Sensitivitas Pasar dan Solvabilitas 

Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa” . 

Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Permasalahan yang 

dibahas pada penelitian Andi Yudha Widayanto adalah apakah LDR, NPL, PDN, 

IRR, BOPO, FBIR dan PR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa, serta 

variabel mana yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap ROA pada 

Bank Umum Nasional Devisa. 

Variabel bebas dalam penelitian Andi Yudha adalah LDR, NPL, PDN, 

IRR, BOPO, FBIR dan PR. Sedangkan variabel terikatnya adalah (Return On 

Asset) ROA. Subyek penelitiannya mengamati perkembangan ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada periode penelitian 2010-2015. Teknik 

Sampling yang digunakan adalah purposive sampling, teknik analisis untuk 

menguji hipotesis melalui teknik analisis regresi linier berganda, metode 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan 

jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari situs otoritas 

jasa keuangan.  

Dari penelitian Andi Yudha Widayanto dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Variabel bebas LDR, NPL, APB, PDN, IRR, BOPO, FBIR, dan PR secara 

bersama-sama  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Nasional Devisa. 
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2. Variabel LDR, FBIR, PR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Devisa.  

3. Variabel NPL, APB dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Devisa. 

4. Variabel PDN, IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Devisa. 

5. Manakah ketujuh variabel bebas yaitu LDR, NPL,APB,  PDN, IRR, BOPO, 

FBIR dan PR yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA 

adalah BOPO karena mempunyai koefisien determinasi parsial paling tinggi. 

3. Dicky Nur Utomo (2015) 

 

Penelitian terdahulu yang ketiga yang dijadikan rujukan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dicky Nur Utomo (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi dan Sensitivitas Pasar dan Solvabilitas 

Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Lokal Singapura” . Dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Permasalahan yang dibahas pada 

penelitian Dicky Nur adalah apakah LDR, IPR, NPL, IRR, FBIR, PR dan FACR 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Lokal Singapura, serta varaibel mana yang memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap ROA pada Bank Lokal Singapura. 

Variabel bebas dalam penelitian Dicky Nur Utomo adalah LDR, IPR, 

NPL, IRR, FBIR, PR dan FACR. Sedangkan variabel terikatnya adalah (Return 

On Asset) ROA. Subyek penelitianya mengamati perkembangan ROA pada Bank 

Lokal Singapura pada periode penelitian 2004-2013. Teknik Sampling yang 
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digunakan adalah Sensus, Teknik analisis data untuk menguji hipotesis melalui 

analisis regresi linier berganda, metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan jenis data yang digunakan yaitu data 

sekunder yang diperoleh dari situs ototritas jasa keuangan. 

Dari penelitian Dicky Nur Utomo dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Variabel bebas LDR, IPR, NPL, IRR, FBIR, PR dan FACR secara bersama-

sama  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Lokal 

Singapura. 

2. Variabel LDR, PR, NPL dan FACR secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Lokal Singapura 

3. Variabel IPR scara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Lokal Singapura. 

4. Variabel IRR dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Lokal Singapura. 

5. Diantara Variabel LDR,IPR,NPL,IRR,FBIR,PR dan FACR yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap ROA adalah IRR 

4. R. Gita Yulianugerah Defi (2016) 

Penelitian terdahulu yang keempat yang dijadikan rujukan adalah 

penelitian yang digunakan oleh R. Gita Yulianugerah Defi (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Likuiditas , Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan Solvabilitas 

Terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Non Devisa”. Dari 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Permasalahan yang dibahas 

pada penelitian R. Gita yang berjudul pengaruh likuiditas, kualitas aktiva, 
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Sensitivitas , Efisiensi dan Solvabilitas terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah Apakah variabel LDR , IPR , APB , NPL , IRR, 

NIM, BOPO, FBIR dan FACR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta basional Non Devisa, serta 

varaibel mana yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.  

Variabel bebas dalam penelitian R. Gita Yulianugerah Defi adalah 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, NIM, BOPO, FBIR dan FACR. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah (Return On Asset) ROA. Subyek penelitianya mengamati 

perkembangan ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa pada periode 

penelitian 2010-2015. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling, teknik analisis untuk menguji hipotesis melalui teknik analisis regresi 

linier berganda, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode dokumentasi, dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari situs otoritas jasa keuangan.  

Dari penelitian R. Gita Yulianugerah Defi dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, FBIR dan FACR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

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

positif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 
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3. Variabel NPL,IRR, NIM dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

4. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

5. Diantara Variabel LDR,IPR, APB, NPL,IRR, NIM, BOPO,FBIR dan FACR 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap ROA adalah BOPO 

6. Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (2012) 

Penelitian terdahulu yang kelima yang dijadikan rujukan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid 

Habbe (2012) yang berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia” Permasalahan yang dibahas pada 

penelitian Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe adalah apakah 

CAR, BOPO, NOM,  NPF, dan FDR mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia , serta varaibel mana yang 

memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia.  

Subyek penelitianya mengamati perkembangan ROA pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia pada periode penelitian 2009-2011. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling, teknik analisis untuk menguji 

hipotesis melalui teknik analisis regresi linier berganda, metode pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs  otoritas jasa keuangan.  
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Dari penelitian Muh. Sabir. M dkk dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

2. Variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia 

3. Variabel NOM dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Umum Syariah di Indonesia  

4. Diantara Variabel CAR, BOPO, NOM, NPF dan FDR yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap ROA adalah BOPO, NOM dan FDR. 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITI SEKARANG 

 

Di Tinjau 

Dari Aspek 

Dewi 

Mar’Atus 

Sholichah 

(2016) 

Andi Yudha 

Widayanto 

(2016) 

R. Gita 

Yulianuger

ah Defi 

(2016) 

Dicky Nur 

Utomo 

(2015) 

Muh 

Sabir 

dkk 

(2012) 

Peneliti Saat 

ini Aliza 

Sukmasari 

Utami 

Variabel 

Terikat 
ROA ROA ROA ROA ROA ROA 

Variabel Bebas 

FDR, APB, 

NPF, REO 

dan FACR 

LDR, NPL, 

APB IRR, 

PDN, FBIR, 

BOPO dan PR 

LDR,IPR,N

PL,APB,IR

R,NIM,BOP

O,FBIR dan 

FACR 

LDR,IPR, 

NPL,IRR, 

FBIR, PR 

dan FACR 

CAR, 

BOPO, 

NOM,NP

F dan 

FDR 

FDR, IPR, 

APB, NPF, 

OER, FBIR 

dan FACR 

Subyek 

Penelitian 

Bank Umum 

Syariah Non 

Devisa 

Bank Umum 

Nasional 

Devisa 

BUSN Non 

Devisa 

Bank Lokal 

Singapura 

Bank 

Umum 

Syariah 

Indonsia 

Bank Umum 

Syariah Non 

Devisa 

Periode 

Penelitian 

2010 s.d 

2015 

2010 s.d 

2015 

2010 s.d 

2015 

2004 s.d 

2013 

2009 s.d 

2011 

2012 s.d 

2016 

Teknik 

Sampling 
sensus 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 
sensus 

Purpsive

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Pengumpulan 

Data 

Metode 

Dokume 

ntasi 

Metode 

Dokume 

Ntasi 

Metode 

dokume 

Ntasi 

Metode 

Dokume 

Ntasi 

Metode 

Dokume

ntasi 

Metode 

Dokume 

Ntasi 

Jenis Data 
Data 

Sekunder 

Data 

Sekunder 

Data 

Sekunder 

Data 

Sekunder 

Data 

Sekundr 

Data 

Sekunder 

Teknik 

Analisis 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Bergnda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Sumber: Dewi Mar’Atus Sholichah(2016),Andi Yudha Widayanto(2016), Dicky Nur Utomo 

(2015), R. Gita (2016) dan Muh. Sabir dkk (2012).  
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2.2  Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan dijabarkan landasan teori dari variabel-variabel 

yang akan diteliti dan terkait pada teori-teori lainnya yang mendukung penelitian 

ini. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti antara lain: FDR, IPR, 

APB, NPF, OER, FBIR dan FACR 

 

2.2.1 Kinerja Keuangan Bank 

Dalam mengukur kinerja suatu bank, selain mengacu dalam pertauran bank 

Indonesia dalam menilai kesehatan bank, banyak bank yang melengkapi dengan 

rasio-rasio untuk keperluan intern bank Kinerja keuangan bank mencerminakan 

kemamapuan operasional bank baik dalam penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana kepada masyarakat. Kinerja keuangan bank juga penting untuk 

memebentuk kepercayaan masyarakat pada suatu bank. Dimana penilaian kinerja 

keuangan bank dapat dilakukan melalaui pengukuran kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(Veithzal Rivai, 2012). Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan diukur 

dengan menggunakan Rasio Likuiditas, Kualitas Aset, Efisiensi dan Solvabilitas. 

 

2.2.1.1 Profitabilitas Bank 

Profitabilitas mengambarkan kemampuan bank dalam meningkatakan labanya 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Berikut 

ini adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain : 

Retun On Aseet (ROA), Return On Equity (ROE), Net Operating Margin (NOM), 
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Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan Net Interest Margin 

(NIM).  (Veithzal Rivai, 2012:328-530) 

a).  Return On Asset (ROA)  

Return On Asset (ROA) rasio ini mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara 

laba sebelum pajak dengan total asset. ROA juga menggambarkan perputaran 

aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset semakin kecil rasio 

ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal 

mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan. Rasio ini  dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana :  

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

operasional bank yang di setahunkan.  

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

periode sekarang dengan periode sebelumnya 

b).  Return On Equity (ROE)   

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk 

mendapat income. Rasio ini sangat penting bagi para pemegang saham karena 
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rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar bank telah mampu menghasilkan 

keuntungan  dari jumlah dana yang telah diinvestasikan. Jika ROE mengalami 

kenaikan, maka besar kenaikan laba bersih bank lebih besar. Besarnya ROE dapat 

dirumuskan dengan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana : 

a. Laba setelah pajak: perhitungan laba setelah pajak yang disetahunkan. 

b. Rata-rata modal inti : modal inti periode sebelumnya ditambah modal inti 

periode sekarang dibagi dua. 

c).  Net Operting Margin (NOM)  

Net Operating Margin (NOM) rasio ini untuk menggambarkan 

pendapatan operasional bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva 

produktif dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dirumuskan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

 

d).  Net Profit Margin (NPM)  

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio untuk mengukur 

kmampuan bank dalam mengahasilkan Net Income dari kegiatan operasi 

pokoknya. Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :  

 
 

e).  Gross Profit Margin (GPM)  

Gross Profit Margin (GPM) digunakan untuk mengetahui presentase 
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laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi 

biaya-biaya. Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

f).  Net Interest Margin  (NIM)  

Net Interest Margin ( NIM ) merupakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Salah satu indicator yang diperhitungkan dalam 

penelitian aspek profitabilitas. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah 

pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif 

yang dimiliki oleh bank. Semakin besar rasio maka semakin meningkatnya 

pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola oleh bank 

sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

Dimana :  

a. Pendapatan Bunga Bersih merupakan hasil dari pendapatan bunga dikurangi 

dengan biaya bunga termasuk biaya provisi dan komisi  

b. Yang termasuk dalam asset produktif bank merupakan deposito berjangka, 

surat-surat berharga, kredit pada bank lain serta kredit yang diberikan dan 

penyertaan  

Rasio  yang  digunakan untuk  mengukur profitabilitas  Pada penelitian ini  adalah 
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Return On Asset (ROA) sebagai alat ukur untuk menegtahui tingkat profitabilitas 

suatu bank.  

 

2.2.2 Likuiditas  

Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) adalah Rasio yang menggambarkan 

kemampuan bank dalam memnuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. 

Dalam bank yang dimaksud utang jangka pendek yaitu simpanan dana dari pihak 

ketiga yang meliputi giro, tabungan, dan deposito. Hal ini bisa dikatakan liquid 

apabila pada saat ditagih mampu membayar dan  bank juga harus bisa memenuhi 

seluruh permohonan kredit yang layak untuk dibiayai (Kasmir, 2012:315). Untuk 

mengukur Rasio likuiditas suatu bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012 : 315-

319) : 

a).  Cash Ratio (CR)  

Cash Ratio (CR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiidtas bank 

dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit 

yang dimiliki. Rumus yang digunakan adalah :  

 

Dimana : 

a. Aktiva Likuid : menjumlahkan neraca dari sisi pasiva yaitu kas, giro, BI, SBI, 

dan Giro pada Bank  

b. Pasiva Likuid : menjumlahkan neraca dari sisi pasiva yaitu : dana pihak 

ketiga yang terdiri dari Giro, tabungan, Deposito, dan Sertifikat Deposito. 

b).  Quick Ratio (QR)  
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Quick Ratio (QR) digunakan untuk mengukur cash asset terhadap total 

deposit. Rumus yang digunakan adalah : 

 

Dimana :  

a. Cash Asset : Kas, giro pada BI, giro pada bank lain, aktiva likuid pada valuta 

asing. 

b. Deposito : giro, tabungan, deposito berjangka  

c). Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank dalam memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh suatu bank. 

(Kasmir, 2010:228) Rumus yang digunakan adalah : 

 

Dimana : 

a. Jumlah kredit yang diberikan : total kredit yang diberikan kepada dana pihak 

ketiga. 

b. Total Asset : penjumlahan dari aktiva tetap dan aktiva lancar 

d).  Investing Policy Ratio (IPR)  

Investing Policy Ratio (IPR) adalah  merupakan kemampuan suatu 

bank dalam melunasi kewajibanya kepada para deposanya dengan cara mlikuitas 

surat - surat berharga yang dimilikinya. Rumus yang digunakan adalah : 
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Dimana: 

a. Sekuritas merupakan surat-surat berharga : Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI),surat berharga yang dimiliki, surat berharga yang dijual dengan janji 

dijual kembali (Reserve Repo) dan obligasi pemerintah. 

b. Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan deposito. 

e).  Financing to Deposit Ratio (FDR)  

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rumus yang 

digunakan adalah :  

 

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, istishna, salam dan qardh. 

b. Total dana pihak ketiga diperoleh dari neraca pada bagian pasiva, total DPK 

ini terdiri dari tabungan Wadiah, Mudharabah, giro Wadiah, dan Deposito 

Mudharabah.  

Rasio yang digunakan untuk mengukur Likuiditas pada penelitian ini adalah FDR 

 (Financing to Deposit Ratio) dan IPR (Investing Policy Ratio). 

 

2.2.3 Kualitas Aktiva  

Kualitas Aktiva adalah asset untuk mamastikan kualitas asset yang dimiliki bank 

dan nilai rill dari asset tersebut, penurunan kualitas asset dan nilai asset 
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merupakan sumber erosi terbesar bagi bank (Veithzal Rivavi, 2013:473). Rasio-

rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas asset bank antara lain adalah : 

(Veithzal Rivai, 2013:473-475) : 

a).  Aktiva Produktif Bermasalah (APB)  

APB digunakan untuk mengukur Aktiva Produktif Bermasalah 

terhadap total aktiva produktif. Rumus yang digunakan adalah :  

 

Dimana :  

a. Aktiva produktif bermasalah : aktiva produktif yang tingkat kolektabilitasnya 

tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Yang terdiri dari kredit, 

penanaman pada bank lain surat berharga yang dimiliki dan penyertaan.  

b. Total Aktiva produktif antara lain adalah : total dari kredit lancar, kredit 

dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan atau macet.  

b).  Non Performing Finance (NPF)  

Non Performing Finance (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Rumus yang 

digunakan:  

 

Dimana : 

 

a. Pembiayaan bermasalah (KL, D, M) yang dimaksud pembiayaan bermasalah 

adalah 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 
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beli dalam bentuk piutang murabahahm istishna, salam dan qardh).  

c).  Kualitas Aktiva Produktif (KAP)  

Kualitas aktiva produktif (KAP)  digunakan untuk mengukur kualitas 

aktiva produktif pada bank syariah. Rumus yang digunakan untuk mengukur KAP 

adalah :  

 

Dimana :  

a. APYD = aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang 

sudah maupun yang mengandung poteni tidak memeberikan penghasilan atau 

meninmbulkan 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 yabg digolongkan macet 

b. Perhitungan berpedoman pada ketentuan bank Indonesia tentang peneilaian 

kualitas aktiva bagi bank syariah yang berlaku 

Rasio yang digunakan untuk mengukur Aspek Kualitas asset pada penelitian ini 

adalah adalah NPF (Non Performing Finance) dan  APB (Aktiva Produktif 

Bermasalah). 

 

2.2.4 Efisiensi Bank 

Efisiensi  adalah rasio  yang  digunaka n untuk memastikan  efisiensi dan  kualitas  
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pendapatan bank secara benar dan akurat. Kelemahan dari pendapatan rill 

merupakan indikator terhadap potensi masalah bank. (Veithzal Rivai, 2012:482). 

Rumus untuk mengukur efisiensi antara lain adalah (Veithzal Rivai, 2013: 482-

485) 

a).   Operational Efficiency Ratio (OER) 

Operational Efficiency Ratio (OER)  merupakan perbandingan antara 

biaya operasional dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat 

dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana : 

a. Beban operasional : semua biaya yang dikeluarkan dan berkaitan dengan 

biaya operasional bank yang terdiri dari biaya bunga, biaya provisi dan 

komisi, biaya transaksi, biaya tenaga kerja, penyusutan dan biaya rupa-rupa 

b. Pendapatan operasional : pendapatan yang berkaitan dengan pendapatan 

operasional bank yang terdiri dari hasil bunga, pendapatan provisi dan 

komisi, pendapatan transaksi dan pendapatan rupa-rupa  

b).   Fee Based Income Ratio (FBIR)  

Fee Based Income Ratio (FBIR) adalah rasio yang digunkan untuk 

mengukur pendapatan operasional diluar bunga, semakin tinggi rasio FBIR maka 

semakin tinggi pula pendapatan operasonal diluar bunga. Rasio ini dapat 

dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Dimana : 
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a. pendapatan operasional diluar pendapatan bunga : peningkatan nilai wajar 

asset keungan, penurunan nilai wajar asset keuangan, deviden, keuntungan, 

keyuangan dari penyertaan, fee base income, komisi, provisi, keuntungan 

penjualan asset keuangan, keuntungan transaksi spot,dan derivatid, 

pendapatan lainya. 

b. Pendapatan Operasional : hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas, 

pendapatan lain-lainya. 

c).   Asset Utilization Ratio (AUR) 

Asset Utilization Ratio digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan bank dalam mengelola asset dalam rangka menghasilkan Operating 

Income dan Non Operating Income rumus yang digunakan untuk menghitung 

rasio ini adalah sebagai berikut :  

 

d).  Rasio Aktiva yang dapat menghasilkan Pendapatan (IGA) 

IGA digunakan untuk mengukur aktiva produktif lancar terhadap total 

aktiva. Rumus yang digunakan untuk mengukur IGA adalah :  

 

Dimana : 

a. Cakupan Aktiva Produktif Lancar adalah Aktiva Produktif kolekbilitas lancar 

dan dalam perhatian khusus ( DPK ) sebagaimana yang dimaksud dalam  

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang penilaian kulitas aktiva bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah . 
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b. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian  

Rasio yang digunakan untuk mengukur Aspek Efisiensi pada penelitian ini adalah 

Operational Efficiency Ratio (OER) dan Fee Based Income Ratio (FBIR) 

 

2.2.5 Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana 

untuk membiayai kegiatanya. Dengan kata lain, solvabilitas bisa disebut sebagai 

alat untuk mengukur kekayaan bank. (Kasmir, 2012:322) Rumus Untuk mengukur 

tingkat solvabilitas bank dapat dihitung dengan menggunakan rasio sebagai 

berikut (Kasmir, 2012:322) : 

 a). Primary Ratio (PR) 

Primary Ratio (PR) merupakan rasio untuk mengukur apakah 

permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang 

terjadi dalam total asset yang masuk dapat ditutupi oleh Capital Equity. Rasio ini 

dapat dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Dimana :  

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

sumbangan, setoran modal, selisih peneilaian kembali aktiva tetap, selisih 

transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatan komperhensif 

lainya, saldo laba (rugi), laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat 

berharga.  

b. Total aktiva yang dimaksud disini adalah rata-rata oleh aset yang dmiliki oleh  
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 periode sekarang dan periode sebelumnya.   

b).  Fixed Asset to Capital Ratio (FACR)  

Fixed Asset to Capital Ratio (FACR) adalah penanaman aktiva tetap 

dan inventaris kantor serta persediaan barang percetakan. Aktiva tetap tetap 

dibedakan menjadi dua macam yakni aktiva tetap bergerak misalnya kendaraan, 

computer dan lainya serta aktiva tetap tidak bergerak seperti rumah, tanah dan 

sebagainya. (Taswan, 2010:166) Rasio ini dapat dirumuskan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Dimana :  

a. Aktiva tetap : Gedung, tanah, kendaraan dll 

b. Modal : modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan dan setoran 

modal, selisih penilaian kembali altiva tetap, selsish transaksi perubahan 

ekuitas anak perusahaan. 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur pada Aspek Solvabilitas pada 

penelitian ini adalah FACR (Fixed Asset Capital Ratio). 

 

2.2.6 Pengaruh Variabel bebas terhadap Variabel terikat  

1. Pengaruh FDR terhadap ROA 

FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila FDR 

meningkat, berarti terjadi peningkatan total pembiayaan dengan presentase lebih 

besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total dana pihak ketiga. 

Akibatnya tingkat pendapatan bagi hasil meningkat lebih besar dibandingkan 
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dengan peningkatan bagi hasil kepada dana pihak ketiga, sehingga laba bank 

meningkat dan ROA bank meningkat.  

Pengaruh FDR terhadap ROA di dalam penelitian telah dibuktikan 

melalui Muh. Sabir dkk (2012) dan Dewi Mar’Atus Sholichah (2016) yang 

menemukan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, serta Andi 

Yudha Widayanto (2016) yang menemukan bahwa LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Namun penelitian lain menemukan bahwa FDR atau 

LDR tidak signifikan terhadap ROA yang telah dibuktikan melalui penelitian 

Dicky Nur Utomo (2015) dan R. Gita (2016) yang menemukan bahwa LDR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.  

2. Pengaruh IPR terhadap ROA 

IPR   berpengaruh  positif  terhadap ROA . Hal  ini  terjadi  apabila  

IPR meningkat berarti terjadi peningkatan surat-surat berharga yang dimiliki bank 

dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total 

dana pihak ketiga. Maka bank akan mengalami peningkatan pada pendapatan 

surat berharga daripada biaya yang dikeluarkan bank. Akibatnya tingkat 

pendapatan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan bank. 

Sehingga laba bank meningkat dan ROA bank meningkat.  

Pengaruh IPR terhadap ROA di dalam penelitian telah dibuktikan 

melalui Dicky Nur Utomo (2015) yang menemukan bahwa IPR berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA. Namun penelitian lain menemukan bahwa IPR 

tidak signifikan terhadap ROA yang telah dibuktikan melalui penelitian R. Gita 
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(2016) yang menemukan bahwa IPR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

ROA.  

3. Pengaruh NPF terhadap ROA 

NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila NPF 

meningkat berarti terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah dengan presentase 

lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total pembiyaan. 

Akibatnya biaya yang harus dicadangakan bagi bank meningkat lebih besar  

dibandingkan dengan tingkat pendapatan bagi bank, sehingga laba bank menurun 

dan ROA bank menurun.  

Pengaruh NPF atau NPL terhadap ROA di dalam penelitian telah 

dibuktikan melalui Andi Yudha Widayanto (2016) yang menemukan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun penelitian lain menemukan 

bahwa NPF atau NPL tidak signifikan terhadap ROA yang telah dibuktikan 

melalui penelitian dari R. Gita Yulianugerah (2016) yang menemukan bahwa NPF 

atau NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.  

4. Pengaruh APB terhadap ROA 

APB berpengaruh negatif terhadap ( Retutn On Asset) ROA. Hal ini 

dapat terjadi apabila APB meningkat, berarti terjadi peningkatan pada total aktiva 

produktif bermasalah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan total 

aktiva produktif. Akibatnya tingkat biaya pencadangan aktiva produktif 

bermasalah lebih besar dibandingkandengan peningkatan pendapatan bank, 

sehingga laba bank menurun dan ROA bank menurun.  

Pengaruh  APB  terhadap  ROA di dalam  penelitian  telah  dibuktikan  
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melalui Andi Yudha Widayanto (2016) yang menemukan bahwa APB 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Namun penelitian lain menemukan 

bahwa APB tidak signifikan terhadap ROA yang telah dibuktikan melalui 

penelitian Dewi Mar’Atus Sholichah (2016) yang menemukan bahwa APB 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

5. Pengaruh OER terhadap ROA 

OER berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi apabila 

OER meningkat berarti terjadi peningkatan terhadap biaya operasional lebih besar 

dibandingkan dengan presentase peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya 

tingkat biaya lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan, sehingga  

laba bank menurun dan ROA bank menurun.  

Pengaruh OER atau BOPO terhadap ROA di dalam penelitian telah 

dibuktikan melalui  Andi Yudha Widayanto (2016) Muh Sabir dkk (2012) dan R. 

Gita Yulianugerah Defi (2016) yang menemukan bahwa BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA, serta Dewi Mar’Atus Sholichah (2016) yang 

menemukan REO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  

6. Pengaruh FBIR Terhadap ROA 

FBIR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila FBIR 

meningkat berarti terjadi peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan 

bunga dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan presentase pendapatan 

operasionalnya. Akibatnya tingkat pendapatan lebih besar dibandingkan dengan 

tingkat biaya. Sehingga laba bank meningkat dan ROA bank meningkat.  

Pengaruh FBIR dalam penelitian ini  telah dibuktikan melalui Saudra 
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Andi Yudha Widayanto (2016) yang menemukan bahwa FBIR memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Namun penelitian lain 

menemukan bahwa FBIR terhadap Return On Asset (ROA) tidak signifikan yang 

telah dibuktikan melalui penelitian dari saudari R. Gita Yulianugerah Defi (2016) 

yang menemukan bahwa FBIR negatif tidak signifikan terhadap ROA.  

7. Pengaruh FACR Terhadap ROA 

FACR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini karena terjadi 

apabila FACR meningkat berarti terjadi peningkatan pada aktiva tetap dan 

inventaris dengan presentase yang lebih besar dibandingkan dengan presentase 

peningkatan pada modal yang dimiliki oleh suatu bank. Akibatnya tingkat modal 

yang dialokasikan untuk aktiva tetap dan inventaris lebih besar dan alokasi untuk 

aktiva produktif lebih kecil. Sehingga laba bank akan menurun dan ROA bank 

juga akan menurun.  

Pengaruh FACR terhadap ROA di dalam penelitianini  telah 

dibuktikan melalui Dewi Mar’Atus Sholichah (2016) yang menemukan bahwa 

FACR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Retrun On Asset  ( ROA ). 

Namun Penelitian lain menemukan bahwa Fixed Asset to Capital Ratio  (FACR) 

terhadap Return On Asset (ROA) berpengaruh tidak signifikan yang telah 

dibuktikan melalui penelitian dari saudari R. Gita Yulianugerah Defi ( 2016 ) 

yang menyatakan bahwa FACR positif tidak signifikan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penelitian ini dan landasan teori maka peneliti mencoba 



37 
 

menggambarkan hubungan antara variabel – variabel bebas terhadap variabel 

tergantung dalam suatu kerangka pemikiran, seperti yang ditampilkan pada 

gambar 2.1 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan Landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. FDR, IPR, NPF, APB, OER, FBIR dan FACR secara bersama sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 

Syariah Non Devisa.  

2. FDR scara parsial mempunyai pngaruh positif yang signifikan terhadap ROA 
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 pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

3. IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

4. NPF secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

5. APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

6. OER secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa. 

7. FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa.  

8. FACR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Syariah Non Devisa.  

 


