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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil-hasil peneltian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan

dapat diambil sebagai bahan acuan dan perbandingan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bayu Nuryanto (2011) menganalisis pengaruh tingkat pembiayaan bagi hasil,

permodalan efisiensi operasi, likuiditas, dan krisis financial global terhadap

tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2006-2010. Penelitian

dilakukan menggunakan variable dependen ROA, ROE dan GPM, serta variable

independen MM/L (mudharabah-musyarakah ratio), CAR, BOPO, dan FDR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MM/L, CAR, BOPO, dan FDR secara

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap semua model variabel dependen

(ROA, ROE danGPM) sedangkan CAR berpengaruh negatif signifikan pada

model ROE dan tidak berpengaruh signifikan pada model ROA dan GPM. FDR

tidak berpengaruh signifikan pada semua model.1

Perbedaan dari penetlitian ini, yaitu pada pada penelitian terdahulu

menggunakan 3 (tiga) variable dependen.Adapun persamaannya yaitu penelitian

ini sama-sama meneliti CAR terhadap ROA.

2. Alfa Rahmat Maulana (2010) menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank

1Bayu Nuryanto, Pengaruh Tingkat Pembiayaan Bagi Hasil, Permodalan Efisiensi Operasi,
Likuiditas, Dan Krisis Financial Global Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia
Periode 2006-2010.  Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2011
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terhadap pertumbuhan laba dan harga saham dengan menggunakan rasio camels.

Penalitian ini dilakukan dengan menggunakan statistic deskriptif dengan

mengetahui nilai max, min, rata-rata, standar deviasi dan melakukan pengujian

ketepatan perkiraan (Goodness of Fit Test). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa CAR   memiliki   pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

pertumbuhan laba, dan LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat pertumbuhanlaba, sedangkan Seluruh variabel secara bersama- sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba.2

Perbedaan pada penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu yaitu

menggunakan 2 (dua) variable dependen yaitu laba dan harga saham dengan

rasio camels, adapun persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode

analisis yang sama.

3. Wisnu Mawardi (2005) menganalisis pengaruh efisiensi operasi (BOPO), risiko

kredit (NPL), risiko pasar (NIM), modal (CAR) terhadap kinerja keuangan

(ROA) bank umum yang beroperasi di Indonesia yang mempunyai total asset

kurang dari 1 Triliun rupiah yang ditunjukkan oleh Direktori Perbankan

Indonesia. Periodisasi data yang digunakan adalah tahun 1998 sampai dengan

2001. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi operasi (BOPO) dan

resiko kredit (NPL) terhadap kinerja keuangan (ROA) menunjukkan pengaruh

2Alfa Rahmat Maulana, Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Dan
Harga Saham Dengan Menggunakan Rasio Camels. Penalitian Ini Dilakukan Dengan Menggunakan
Statistic Deskriptif Dengan Mengetahui Nilai Max, Min, Rata-Rata, Standar Deviasi Dan Melakukan
Pengujian Ketepatan Perkiraan (Goodness Of Fit Test) Jurnal Analisis, Vol 2 No 2 : 1 – 10
Universitas Diponegoro 2010
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negatif dan signifikan, sedangkan resiko pasar (NIM) menunjukkan pengaruh

positif dan modal (CAR) yang tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan(ROA).3

Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu meneliti 3 (tiga)

variable independen terhadap satu variable dependen, dengan tahun penelitian

yang berbeda yang dilakukan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001,

adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti CAR terhadap ROA.

4. Hesti Werdaningtyas (2002) menganalisis pengaruh pangsa asset, pangsa dana,

pangsa kredit, CAR dan LDR terhadap profitabilitas Bank Take Over premerger

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan atas bank-bank take over dengan pooling

data tahun 1990-1998 sebanyak 11 bank. Data dianalisis dengan metode regresi

berganda, pengujian ekonometrika, dan uji statistik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pangsa asset, pangsa dana, dan pangsa kredit tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh positif

terhadap ROA, sedangkan LDR berpengaruh negatif terhadap ROA.4

Perbedaan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan

ekonometrika dengan tahun periode 1990-1998, adapun persamaannya penelitian

menggunakan rasio keuangan yang sama CAR dan LDR (FDR) terhadap ROA.

3Wisnu Mawardi, Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar
(NIM), Modal (CAR) Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Yang Beroperasi Di Indonesia
Yang Mempunyai Total Asset Kurang Dari 1 Triliun Rupiah Yang Ditunjukkan Oleh Direktori
Perbankan Indonesia. Periodisasi Data Yang Digunakan Adalah Tahun 1998 Sampai Dengan
2001.Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2005

4Hesti Werdaningtyas, Pengaruh Pangsa Asset, Pangsa Dana, Pangsa Kredit, CAR Dan LDR
Terhadap Profitabilitas Bank Take Over Premerger Di Indonesia. Jurnal Manajemen Indonesia, Vol.
1, No. 2. 2002
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5. Riska Irva Arini (2009) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, KAP,

likuiditas dan tingkat suku bunga terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian ini menggunakan sampel tiga bank umum syariah devisa periode

2005-2008. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi

linier berganda. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan rasio ROA,

sedangkan variabel independen meliputi ukuran perusahaan, KAP, likuiditas dan

tingkat suku bunga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap ROA. KAP dan tingkat suku bunga berpengaruh

negatif terhadap ROA. Sedangkan variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap

ROA.5

Perbedaan penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu variable yang diteliti

yaitu KAP, likuiditas dan tingkat suku bunga, adapun persamaannya yaitu sama-

sama meneliti FDR terhadap ROA.

B. Kajian Teori

1. Teori Kecukupan modal (CAR)

a. Menurut Zainul Arifin (2002) dalam Muhammad, modal didefinisikan sebagai

sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan

nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih

antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban

(liabilities). Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari

5Riska Irva Arini, Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas
Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2005-2008.Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (Dipublikasikan). 2009
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beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan

para pemegang saham.pemegang saham menempatkan modalnya pada bank

dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang.6Zainul

Arifin (2002) juga mengatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kecukupan

modal baik menunjukkan indicator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan

modal bankmenunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu

yang disebut rasio kecukupan modal, tiungkat kecukupan modal ini dapat diukur

dengan cara:Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan

antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat

keamanan simpanan masyarakat pada bank, perhitungannya merupakan rasio

modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan)

sebagai berikut:

CAR= x 100% = 10%

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup

dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat, rasio antara

modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva

yang mengandung risiko, oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai

cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri

dari modal inti dan modal pelengkap.7

6Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hal.210
7Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.(Tangerang: Azkia), hal. 126
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b. Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009) Modal adalah sejumlah sumber daya

yang ditanamkan pada suatu usaha yang fungsinya untuk menambah kekayaan

perusahaan/usaha dimaksud. Modal merupakan paling penting bagi bank dalam

usaha untuk perkembangan dan kemajuan dan sekaligus untuk menjaga

kepercayaan masyarakat.8

Sumber modal dari pemegang saham juga berpengaruh pada posisinya di

dalam neraca.Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada posisi pasiva bank,

yaitu rekening modal dan cadangan.Rekening modal berasal dari setoran para

pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian

keuntungan yang tidak dibagian kepada pemegang saham, yang digunakan untuk

keperluan tertentu misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas

karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.9Menurut

Johnson and Johnson dalam buku Muhammad bahwa modal bank mempunyai tiga

fungsi.

1) Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya.

Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau

kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

2) Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini

merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator untuk

membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank.

3) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk

8Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah…, hal. 211
9Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah.hal. 91
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mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan

keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan

membandingkan keuntungan bersih dan ekuitas.10

c. Menurut Mudrajat kuncoro dan Suhardjono (2011)11 pengertian Capital adequacy

Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Rasio kecukupan modal

bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva

tertimbang menurut risiko. Secara sistematis CAR dapat dirumeskan sebagai

berikut:

CAR = x 100

Modal sendiri : Modal Inti + Modal Pelengkap

ATMR : Neraca Aktiva dan Neraca Administrasi

d. Menurut Lukman Dendawijaya (2009), pengertian Capital Adequacy Ratio adalah

rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva  bank yang

mengandung unsure risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank

lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana

dari sumber-sumber diluar bank.12 Dan rasio ini dengan kata lain CAR adalah rasio

kierja bank untuk mengukur kecupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang

10Muhammad, Manajemen Dana Bank…, hal. 92
11Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, (Jakarta: BPFE 2011), hal. 53
12Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), hal. 121
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aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang

diberikan. ATMR sendiri terdiri ATMR kredit dan ATMR pasar. Capital

Adequacy Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

CAR = x 100%

BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana

ketentuan dalam standar Bank for International Settlements (BIS) bahwa setiap

bank umum diwajibkan menyediakan modalminimum sebesar 8% dari total Aktiva

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut

Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Tingkat CAR
Tingkat CAR Predikat

8% ke atas Sehat

6,4%-7,9% Kurang Sehat

Di bawah 6,4% Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id, tahun 2019

CARadalahrasioyangmemperlihatkanseberapajauhseluruhaktiva bank yang

mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan  pada  bank

lain)  ikut  dibiayai  dari  dana  modal  bank,  di  samping memperoleh dana-dana

dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan

lain-lain.13

e. Menurut Benyamin (2008) CAR adalah perbandingan antara total modal dengan

13Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan…, hal. 122
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asset tertimbang menurut resiko yang oleh Bank Indonesia diterjemahkan menjadi

KPMM (Kewajiban Penyedia Modal Minimum).14Adapun klasifikasi tingkat CAR

menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

CAR= ( )x100%

Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank. Selain itu, CAR

juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya:

1) Indikasi permodalan apakah telah memadai (adequate) untukmenutup risiko

kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif

karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan

permodalan bank dalam mengantisifasi penurunan aktiva dan menutup

kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tinggi

mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan

untuk menjamin pemberian pembiayaan. CAR yang rendah mencerminkan

bahwa permodalan bank kurang baik karena bank kurang mampu menutup

kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayaan.

2) Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan

inventaris bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk

melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis

serta ekspansi usaha dengan lebihaman.

3) Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas. CAR yang tinggi

14Benyamin Molan, Glosarium Prentice hall untuk Manajemen dan Pemasaran,(Bandung: PT.
Grafika, 2008), hal. 16
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menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam

meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas

pembiayaannya, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank

untuk meningkatkan profitabilitas.

4) Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk

survive pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis

untuk menutupi kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank

menjadi terganggu.  Dalam perbankan syariah, penanaman dana bank baik

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berhargga

syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat

Wadiah Bank Indonesia, Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu

memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini keberlangsungan Bank Syariah)

yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya Al-

Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan

kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

Sebagaimana dalam QS Al-Hasyr/59:18

               
   

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk
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hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."15

Dalam surah diatas membahas tentang upaya yang harus dipertimbangkan

umat muslim untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang. Berkaitan

dengan hal ini yakni dalam melakukan kegiatan dalam aktifitas ekonomi seperti

investasi modal, menabung, dan pembentukan bank Islami, hendaknya setiap

keputusan atau menentukan perilaku yang akan diperbuatkan harus benar-benar

diperhitungkan. Karena semua yang hendak dilakukan tersebut akan mendatangkan

manfaat bagi diri kita sendiri dimasa yang akan datang.

Dan penjelasan hadist yaitu

َ یَقُوُألنَاثَاِلُث الشَّریَكْیِن َمالَْم یَُخْن أَحدُُھَماَصاِحبَھُ فَإِذَاَخا َ نَُھَخَرْجُت َ◌ْن أبِي ُھَرْیَرةَ َرفَعَھُ قَاَل إنَّ ا
ْینَِھَماِمْن بَ  (َرَواهُ اَبٌْودَاُودَ )16

Artinya:

“Dari Abu Hurairah secara marfu’.Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman:
"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu
dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila ia telah berkhianat,
maka Aku (Allah) keluar dari keduanya" (HR. Abu Daud).

Hadist tersebut termasuk hadist dalam bab modal, dapat dilihat dari arti hadist

di atas disebutkan bahwa “Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang besekutu,

selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat dalam mitranya” dalam hal ini yang

dimaksudkan bersekutu adalah bersekutu dalam hal perekonomian dan ditekankan

pada penanaman modal di dalam melakukan kegiatan usaha di antara kedua belah

15Agus Hidayatullah, dkk.  Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah
Perkata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 548

16Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012)
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pihak, Allah disini menjadi pihak ketiga di antara kedua belah pihak yang memiliki

modal dalam kegiatan usahanya, tetapi Allah tidak akan menjadi pihak ketiga diantara

kedua belah pihak yang diantara keduanya terdapat salah satu yang berkhianat,

berkhianat disini yang dimaksud adalah sebuah kecurangan ataupun terdapat unsur

penipuan di dalam kesepakatan modal yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Lanjutan hadist yang berbunyi “Apabila ia telah berkhianat, maka aku (Allah)

keluar dari keduanya” disini jelas bahwa Allah tidak akan menjadi pihak ketiga di

antara orang yang berkhianat, karena di antara orang yang berkhianat itu terdapat

orang yang merugi, karena pada dasarnya suatu kegiatan penanaman modal bersama

harusnya memperhatikan asas keadilan dari kedua belah pihak. Selain itu, disiratkan

dari hadist modal tersebut, bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama dalam

menanamkan modal untuk memproduktifkan hasil dari sebuah usaha yang dirintisnya

bersama harusnya menguntungkan kedua pihak, terlebih lagi kegiatan perekonomian

dari kerjasama modal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat

sekitarnya.

Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets ataupun

intangible assets, yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan.Modal

dalam prespektif Islam hendaknya digunakan untuk kegiatan produksi yang di

anjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba. Islam juga mengatur untuk menjaga

hak produsen dan juga hak pemilik modal agar mencapai suatu kebaikan dalam suatu

kegiatan produksi yang akhirnya akan berimplikasi pada adanya suatu mashlahah

dalam kerjasama yang dilakukan. Manusia hendaknya tidak hanya mengelola
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modalnya untuk kepentingan dunia, melainkan juga mengelola modal akhirat.Yang di

maksud modal akhirat adalah modal yang dikelola dengan baik sehingga dapat

memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitar. Rasulullah melarang iri kepada

orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu orang yang harta (modal)-nya dipergunakan

dalam kebenaran dan orang yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya.

2. Teori Likuiditas (FDR)

a. Malayu Hasibuan (2002)17 mendefinisikan FDR adalah rasio antara seluruh

jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. FDR menyatakan

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai

sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. FDR dapat dihitung

menggunakan rumus:18

FDR = x 100%

b. Dendawijaya (2005)19 mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk

melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh

tempo. Secara lebih spesifik likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan

alat-alat guna pembayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan

17Benyamin Molan, Glosarium Prentice hall untuk Manajemen dan Pemasaran,(Bandung: PT.
Grafika, 2008), hal. 116

18Hesti Werdaningtyas, Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pramerger
Di Indonesia, Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 1, No. 2. 2002 hal. 24-39

19Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),  hal.40.
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pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan. Penilaian kuantitatif faktor

likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch, dan

konsentrasi sumberpendanaan.

2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan,

dan stabilitaspendanaan.

Salah satu ukuran utnuk menghitung likuiditas bank syariah adalah Financing

to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana bank syariah yang dilepaskan

untuk pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu antara rasio 80%

hingga 110%.

Dengan ditetapkan batas maksimum pemberian kredit (pembiyaan) dan

Financing to Deposito Ratio yang harus diperhatikan  oleh bank syariah maka

bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan

dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan

untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan

membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan

membahayakan simpanan para nasabah penyimpan dari bank itu.

Rumus yang digunakan yaitu:20

Financing to Deposit Ratio = x 100%

DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank,

20Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), hal. 116
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baik kepada penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari giro, simpanan

berjangka, tabungan dan kewajiban-kewajiban lainnya.101 Tabungan, seperti

simpanan dari sektor manusia lain adalah berdasarkan motivasi tertentu,

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra:/17:100 dan QS. Ali Imran/3:14.

             


Terjemahnya:

"Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan,
karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir"

                 
                    
     

Terjemahnya:
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa
yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik (surga)."21

c. Menurut Muhammad, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan

antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang

berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR atau yang disebut dengan Loan to

Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional ini menyatakan kemampuan bank

21Agus Hidayatullah, dkk.  Alwasim Al-Quran Tajwid…,hal. 51
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dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuditasnya, atau dengan

kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak

menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:22

FDR = x 100%

Financing to Deposit Ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank

Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya

kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada

nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah

diberikan oleh Bank Syariah tersebut.Dengan kata lain, Financing to Deposit

Ratio ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah

dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya

kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah

digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut.Rasio ini juga

digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah.

Financing to Deposit Ratioakan menunjukan tingkat kemampuan bank dalam

menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan.

Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang

bersumber dari dana pihak ketiga.

22Muhammad, Bank Islam. Hal. 86



26

d. Menurut Kasmir (2012), definisi likuiditas adalah Rasio likuiditas (liquidity ratio)

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi

kewajiban (hutang) jangka pendek. Adapun tujuan dan manfaat dari Rasio

likuiditas yaitu, sebagai berikut :23

1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utaang

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.

2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek

dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

3) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.

4) Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan

modal kerja perusahaan.

5) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar

utang.

6) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan

perencanaan kas dan utang.

7) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu

dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing- masing

komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.

9) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya,

23Kasmir, Analisis Laporan Keuangan.( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 130
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dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.24

Ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya terutama jangka

pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai factor, yaitu:

1) Bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali,

atau

2) Bisa mungkin saja perusahaan memiliki dana, namun saat jatuh tempo

perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup dana secara tunai sehingga harus

menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti

menagih piutang, menjual surat-surat berharga atau menjual sediaan atau aktiva

lainnya).25

e. Menurut Fred Weston dalam kasmir (2008) pengertian likuiditas adalah perihal

yang menggambarkan posisi uang kas sebuah perusahaan dan kemampuanya

untuk melunasi atau membayarkan kewajiban hutangnya tepat pada waktu jatuh

tempo. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang jangka pendek dengan

menggunakan aktiva lancar.

Sebuah rasio likuiditas dapat diartikan sebagai alat pengukur dari suatu

likuiditas itu sendiri, yang diantaranya ada cash ratio, current ratio, dan quick

ratio.

Dalam prakteknya likuiditas memiliki 4 fungsi utama, dan berikut ini adalah

ke 4 fungsi utama dari likuiditas tersebut :

24Kasmir, Analisis Laporan Keuangan…, Hal.132
25Kasmir, Analisis Laporan Keuangan…, hal. 128
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1) Sebagai sebuah media dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2) Sebagai sebuah antisipasi dana yang dibutuhkan atau diperlukan saat ada

kebutuhan yang mendesak.

3) Memudahkan nasabah (bagi lembaga keunagan atau bank)yang akan

melakukan penarikan dana.

4) Sebagai point penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan

investasi atau usaha lain yang lebih menguntungkan.

3. Teori Profitabilitas (ROA)

a. Menurut Susan Irawati (2006)26, menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio

keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untukmengukur

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu

perusahaan untuk menghasilkan laba sekama periode tertentu (biasanya

semesteran, triwulan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam

operasi secara efisien. Dalam rasio keuntungan atau profitability ratios ini ada

beberapa rumusan yang digunakan diantaranya adalah:

1) Gross Profit Margin

2) Operating Profit Margin

3) Operating Ratio

4) Net Profit Margin

5) Return On Assets

26Adad Danuarta. Profitabilitas Menurut Para Ahli: Blogspot. 2014.
Adaddanuarta.blogspot.com/2014/11/profitabilitas-menurut-para-ahli.html?m=1, (diakses tanggal 30 -
6-2019) pada jam 21.42
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6) Return On Equity

7) Return On Investment

8) Earning Per Share (Eps)

Profitabilitas menggunakan rasio ROA untuk menghitung rasio profitabilitas.

Return On Assets (ROA) adalah kemampuan suatu perusahaan (aktiva

perusahaan) dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan

laba operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba usaha dengan modal

sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan

dalam persentase. Return On Assets sering kali disebut sebagai Rentabilitas

Ekonomi (RE) atau Earning Power. Rumus ROA yaitu:27

ROA = x 100%

EBIT ( Earning Before Interest and Tax ) = laba sebelum bunga dan pajak.

b. Menurut Kasmir (2013), Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan

hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu

ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk

memperoleh pendapatan.28Rumus dari Return On Asset (ROA) adalah sebagai

berikut:29

Retutrn On Asset =
( )

x 100%

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

27Adad Danuarta. Profitabilitas Menurut Para…, Jam 21.42
28Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Raja Wali Pers 2013), hal 201
29Kasmir, Analisis Laporan Keuanga…, hal 199
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“Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar

perusahaan adalah:

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode tertentu;

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang;

3) Untukmenilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;

4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5) Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri;

6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

baikmodal sendiri;

7) Dan tujuan lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode;

2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;

4) Mentahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5) Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri;
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6) Manfaat lainnya.”30

c. Menurut Munawir (2014), mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut:

rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara

produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

d. I Made Sudana (2011)31 mendefinisikan rasio pofitabilitas adalah mengukur

kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki utnuk

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumberyang dimiliki

perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.

Rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa cara, berikut cara

mengukur rasio profitabilitas poerusahaan.

“Cara untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah sebagai berikut:

1) Return On Assets (ROA)

2) Return On Equity (ROE)

3) Profit Margin Ratio

4) Basic Earning Power”

Adapun penjelasannya sebagaiberikut:

30Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), hal. 197
31I Made Sudana, Analisis Laporan Keuangan.( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011), hal

22
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1. Return On Assets (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh

aktiva yang dimilikiuntuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting

bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi dan efisiensi manajemen

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain

dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan

sebaliknya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.32

Return On Assets (ROA) =

2. Return On Equity (ROE)

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.Rasio ini

penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi

pengolahan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen

perusahaan.Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien perusahaan

penggunaan modal sendiri yang dilakuan oleh pihak manajemen

perusahaan.ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Return On Equity (ROE) =

3. Profit Margin Ratio

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan.Semakin tinggi

rasio menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan

32I Made Sudana, Analisis Laporan Keuangan…,  hal. 25
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operasinya.Profit margin ratio dibedakan menjadi:

a. Net Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan.Rasio ini mencerminkan

efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan

keuangan yang ada dalam perusahaan. NPM dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Net Profit Margin =

b. Operating Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga

dan pajak dengan penjualan yang dicapai perusahaan.Rasio ini

menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, serta pemasaran dalam

menghasilkan laba. OPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

Operating Profit Margin =

c. Gross Profit Margin

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor

dengan penjualan yang dilakukan perusahaan.Rasio ini menggambarkan

efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi. GPM dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Gross Profit Margin =
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4. Basic Earning Power

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum

bunga dan pajak dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan

seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio

ini berarti semakin efektif dan efisien pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki

perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Rasio ini dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Basic Earning Power =

e. Menurut Irham Fahmi (2015)33 pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai

berikut: Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Salah satu metode pengukuran

profitabilitas yang digunakan adalah Return On Assets (ROA), dengan alas

anbahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Menurut

Irham Fahmi adalah sebagai berikut.

"ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan."

Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar kemampuan

33Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawa, (Bandung: Alfabeta,
2015). Hal 53
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manajemen dalam menghasilkan laba. Hal ini mempengaruhi investor dalam

memprediksi laba dan meprediksi resiko dalam investasi sehingga akan

memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Oleh karena

itu keberhasilan memperoleh laba suatu laba tergantung kepada kemampuan Bank

itu dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam

QS. An Najm/53;39.

     
Terjemahnya:

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya,"34

Allah berfirman didalam Alquran mengenai tiada larangan mengenai orientasi

profit dalam Bank Syariah menjalankan fungsinya. Hal ini berdasarkan firman Allah

dalam QS. Al-Baqarah/2:198.

                
      

Terjemahnya:
"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada
Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu
sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."35

34Agus Hidayatullah, dkk.  Alwasim Al-Quran Tajwid…,hal. 528
35Agus Hidayatullah, dkk.  Alwasim Al-Quran Tajwid…,hal. 31
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ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Return On Assets = x 100%

C. Grand Theory

1. Teori CAR

Menurut Zainul Arifin (2002)36, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang

mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku,

modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai

buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).Pada

suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber.

Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang

saham.pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan

memperoleh hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Zainul Arifin (2002) juga

mengatakan bahwa bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik

menunjukkan indicator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank

menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang

disebut rasio kecukupan modal, tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan

cara:Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan

antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat

keamanan simpanan masyarakat pada bank, perhitungannya merupakan rasio

modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito, dan tabungan)

36Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.(Tangerang: Azkia), hal. 126
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sebagai berikut:

CAR = x 100% = 10%

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup

dengan 10% dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat, rasio antara

modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva

yang mengandung risiko, oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai

cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri

dari modal inti dan modal pelengkap.

2. Teori FDR

Dendawijaya (2005)37 mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan bank untuk

melunasi kewajiban-kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh

tempo.Secara lebih spesifik likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan

alat-alat guna pembayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan

pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan. Penilaian kuantitatif faktor

likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi maturity mismatch,

dan konsentrasi sumberpendanaan.

2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan,

dan stabilitaspendanaan.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank syariah adalah Financing

37Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.40.



38

to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana bank syariah yang dilepaskan

untuk pembiayaan. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu antara rasio 80%

hingga 110%.

Dengan ditetapkan batas maksimum pemberian kredit (pembiyaan) dan

Financing to Deposito Ratio yang harus diperhatikan  oleh bank syariah maka

bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan

dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau bertujuan

untuk secepatnya dapat membesarkan jumlah asetnya, karena hal itu akan

membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan lebih lanjut akan

membahayakan simpanan para nasabah penyimpan dari bank itu. Rumus yang

digunakan yaitu:

Financing to Deposit Ratio = x 100%

3. Teori ROA

Menurut Kasmir (2013), Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan

hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu

ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk

memperoleh pendapatan.38Rumus dari Return On Asset (ROA) adalah sebagai

berikut:39

Retutrn On Asset =
( )

x 100%

38Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Raja Wali Pers 2013), hal 201
39Kasmir, Analisis Laporan Keuangan…,  hal 199
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Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar

perusahaan adalah:

1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode tertentu;

2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang;

3) Untukmenilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;

4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5) Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri;

6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

baikmodal sendiri;

7) Dan tujuan lainnya.

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode;

2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;

3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;

4) Mentahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;

5) Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri;
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6) Manfaat lainnya.”40

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat

proposisi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan

kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan, atau praktik.41 Dari uraian gambar

kerangka pemikiran teoritis di atas, serta mengacu pada latar belakang, rumusan

masalah, dan telaah pustaka yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

a. Di duga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara positif

signifikan terhadap Return On Assets (ROA).

b. Di duga Financing to Deposit Ratio berpengaruh secara positif signifikan

terhadap Return On Assets (ROA).

40Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), hal. 197
41Husein Umar, Research Methods in Finance and Banking, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka

Utama, 2002), hal. 42
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E. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir teoritik yang disajikan

dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Pengaruh kecukupupan modal (CAR) dan
likuiditas (FDR) terhadap profitabilitas (ROA)

pada PT. Bank Muamalat Indnesia, Tbk
(Periode 2013-2017)

Apakah CAR berpengaruh terhadap ROA ?
Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA?

Unit Analisis berdasarkan
Lap. Keuangan PT. BMI

Tbk, 2013-2017

Olah Data
SPSS

Non Parameter Analisis statistik
SPSS 24

Diduga CAR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA
Diduga FDR berpengaruh secara signifikan terhadap ROA

Tinjauan Pustaka Teori Variable X1

CAR
Variabel X2

FDR

Variable Y
ROA

Penelitian
Relevan

Metode
penelitian

Jenis penelitian Penelitian Kuantitatif

Sumber: Data diolah dilapangan tahun 2019

Analisis
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Dalam penelitian ini berjudul pengaruh kecukupan modal (CAR) dan likuiditas

(FDR) terhadap profitabilitas (ROA) pada PT. bank Muamalat Indonesia, Tbk

(periode 2013-2017), dengan menggunakan rumusan masalah ada 2 (dua) yaitu,

apakah CAR berpengaruh terhadap ROA dan Apakah FDR berpengaruh terhadap

ROA? Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 2 (dua), yakni diduga CAR

berpengaruh secara positif signifikan terhadap ROA dan diduga FDR berpengaruh

secara positif signifikan terhadap ROA. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini

menggunakan 5 (lima) penelitian relevan, dan menggunakan 5 (lima) teori para ahli

masing-masing variable, yang mana grand theorynya yaitu:

Variabel X1 (CAR) menggunakan teori Zainul Arifin (2002)42, modal

didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu

perusahaan. Zainul Arifin (2002) juga mengatakan bahwa bank yang memiliki tingkat

kecukupan modal baik menunjukkan indicator sebagai bank yang sehat, sebab

kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio

tertentu yang disebut rasio kecukupan modal, tingkat kecukupan modal ini dapat

diukur dengan cara:Membandingkan modal dengan dana-dana pihakketiga, adapun

rumus yang digunakan yaitu:

CAR = x 100% = 10%

Variabel X2 (FDR) menggunakan teori Dendawijaya (2005)43 mendefinisikan

likuiditas sebagai kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang

42Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.(Tangerang: Azkia), hal. 126
43Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.40.
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segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo.Secara lebih spesifik likuiditas

adalah kesanggupan bank menyediakan alat-alat guna pembayar kembali titipan yang

jatuh tempo dan memberikan pinjaman (loan) kepada masyarakat yang memerlukan.

Rumus yang digunakan yaitu:

Financing to Deposit Ratio = x 100%

Variabel Y menggunakan teori Kasmir (2013), Return On Asset (ROA) adalah

rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam

perusahaan. Selain itu ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas

perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva

untuk  memperoleh pendapatan.44 Rumus dari Return On Asset (ROA) adalah

sebagai berikut:45

Retutrn On Asset =
( )

x 100%

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

kuantitatif dengan metode non parameter yang mana unit analisisnya berdasarkan

laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (Periode 2013-2017), dan data

diolah menggunakan analisis statistic SPSS 24.

44Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Raja Wali Pers 2013), hal 201
45Kasmir, Analisis Laporan Keuangan…,  hal 199
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