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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini dibuat untuk membantu dalam menambah 

teori untuk penelitian yang sedang dilakukan dan untuk memperkaya 

referensi. 

2.1.1 Penelitian M Iqbal Notoatmojo (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh M Iqbal Notoatmojo 

berjudul “Analisis Dampak Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016” penelitian 

ini membahas apakah variabel bebas (CR, LR, QR) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (ROA, ROE, 

ROI, NPM). 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2010-2016. Data dianalisis dengan 

menggunakan regresi liner berganda. Penelitian ini memiliki 

kesimpulan bahwa: 

a. Variabel CR memiliki dampak yang signifikan terhadap ROA, 

ROE, dan ROI. Dan tidak memiliki dampak yang signifikan 

terhadap NPM. 
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b. LR memiliki dampak signifikan positif terhadap ROA dan 

tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ROE, ROI, 

dan NPM. 

c. QR memiliki dampak yang signifikan terhadap ROE dan 

NPM, dan ROA dan ROI tidak dipengaruhi signifikan oleh 

QR. 

Adanya trade-off antara likuiditas dengan profitabilitas hanya 

tergambar pada: rasio CR dengan rasio ROA, ROE dan ROI; Rasio 

LR dengan rasio ROA; rasio QR dengan rasio ROE dan NPM. 

Sedang tidak adanya trade-off antara likuiditas dengan 

profitabilitas bergambar pada: rasio CR dengan NPM; rasio LR 

dengan rasio ROE, ROI dan NPM; rasio QR dengan rasio ROA 

dan ROI.  

2.1.2 Penelitian Lia Komala (2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Komala berjudul 

“Pengaruh Kecukupan Modal, BOPO, Likuiditas, dan SIZE 

Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” penelitian 

ini membahas apakah variabel bebas (CAR, BOPO, FDR, SIZE) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(ROA). 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 4 Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2012-2016. Data dianalisis dengan 
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menggunakan regresi liner berganda. Penelitian ini memiliki 

kesimpulan bahwa: 

a. Variabel kecukupan modal memiliki dampak signifikan negatif 

terhadap profitabilitas (ROA) 

b. Variabel BOPO memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

profitabilitas (ROA) 

c. Variabel FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

d. Variabel SIZE memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

profitabilita (ROA). 

2.1.3 Penelitian Miftahul Jannah (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah berjudul 

“Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Kinerja Perbankan 

Studi Terhadap Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016” 

penelitian ini membahas apakah variabel bebas (Diversifikasi 

Pendapatan, Ukuran Bank, Pertumbuhan Aset) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (FDR, ROA). 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

sampling jenuh. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan 

Bank Syariah Mandiri periode 2007-2016. Data dianalisis dengan 

menggunakan regresi liner berganda. Penelitian ini memiliki 

kesimpulan bahwa: 
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a. Variabel ukuran bank memiliki dampak signifikan 

berpengaruh terhadap FDR dan ROA 

b. Variabel diversifikasi pendapatan memiliki dampak signifikan  

tidak berpengaruh terhadap FDR dan ROA 

c. Variabel pertumbuhan aset memiliki dampak signifikan tidak 

berpengaruh terhadap FDR dan ROA. 

2.1.4 Penelitian Aulia Farrashita (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Farrashita berjudul 

“Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap profitabilitas 

ROE” penelitian ini membahas apakah variabel bebas (CAR, FDR, 

NPF, BOPO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat profitabilitas (ROE). 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah sepuluh Bank 

Islam periode 2009-2013. Data dianalisis dengan menggunakan 

regresi liner berganda. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa: 

a. Variabel CAR dan BOPO memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap ROE. 

b. Variabel FDR memiliki dampak positif tidak signifikan 

terhadap ROE. 

c. Variabel NPF memiliki dampak positif yang tidak signifikan 

terhadap ROE.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Sumber: M Iqbal Notoatmojo (2018), Lia Komala (2017), Miftahul Jannah 

(2017), Aulia Farrashita (2016) 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam 

sebuah penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan 

teori adalah konsep dasar mengenai diversifikasi aset, risiko bank, ukuran 

bank serta likuiditas bank pada bank umum syariah, serta teori yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

2.2 1 Hubungan Diversifikasi Aset Terhadap Profitabilitas 

Diversifikasi merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Dyah, 
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2018). Diversifikasi dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indeks herfindahl semakin indeks herfindahl 

mendekati angka satu, maka penjualan perusahaan akan 

terkonsentrasi pada segmen tertentu. Diversifikasi aset yaitu 

mengukur diversifikasi bank berdasarkan jenis aset yang dimiliki. 

Diversifikasi aset dilihat sebagai bentuk menganekaragamkan aset 

atau produk dengan cara membuat berbagai produk baru (Irham, 

2015). Jika perbankan ingin kompetitif maka harus baik dalam 

merngatur aset yang dimiliki dan mampu memenuhi permintaan 

dana yang lebih besar untuk meningkatkan profitabilitas. 

Diversifikasi aset mempunyai dampak positif yang signifikan 

secara statistik terhadap profitabilitas.  

2.2 2 Hubungan Risiko Bank Terhadap Profitabilitas 

Risiko pembiayaan yaitu risiko akibat kegagalan debitur 

atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank (Bank 

Indonesia, 2012). Dalam pemberian pembiayaan terdapat risiko. 

Jika risiko pembiayaan tersebut tidak diantisipasi akan 

menyebabkan terganggunya pelunasan pembiayaan dan akan 

berpengaruh pada likuiditas dan profitabilitas.  

2.2 3 Hubungan Ukuran Bank Terhadap Profitabilitas 

Adanya pengaruh positif bank size terhadap tingkat 

profitabilitas yang diukur dari ROE, ROA, dan NIM. Hubungan 

antara bank size dan profitabilitas. Semakin tinggi capital ratio 
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maka semakin baik pula profitabilitas yang akan didapatkan bank  

(Menicucci & Paolucci, 2016).  

2.2 4 Hubungan Likuiditas Bank Terhadap Profitabilitas 

Financing to Deposit Ratio (FDR) rasio ini digunakan 

untuk mengukur likuiditas bank. Semakin besar pembiayaan maka 

pendapatan yang diperoleh akan naik, karena pendapatan naik 

secara otomatis laba juga mengalami kenaikan. Apabila FDR 

rendah maka pendapatan yang diperoleh bank juga rendah. Nilai 

positif dari FDR menunjukkan bahwa semakin besar FDR maka 

semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya 

sehingga akan meningkatkan ROE bank. (Ardiyanto, 2013). 

2.3 Kerangka Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah 

dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai 

pengaruh diversifikasi aset, risiko bank, dan ukuran bank terhadap 

profitabilitas. Kerangka pemikiran penelitian ini akan dijelaskan pada 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Peneltian 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah 

dibentuk diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai acuan dalam 

penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. Berikut 

adalah hipotesis yang dapat diajukan: 

1. H1 : Diversifikasi Aset memiliki pengaruh positif 

terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

2. H2 : Risiko Bank memiliki pengaruh negatif terhadap 

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

3. H3 : Ukuran Bank memiliki pengaruh positif terhadap 

Profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

4. H4 : Likuiditas Bank memiliki pengaruh positif 

terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah 
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