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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Perbankan dan Bank 

2.1.1. Pengertian Pebankan dan Bank 

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada 

zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, kemudian berkembang ke Asia Barat 

oleh para pedagang. Kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang yang 

selanjutnya berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau sekarang disebut 

dengan kegiatan simpanan. Perkembangan bertambah dengan kegiatan peminjaman 

uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat dipinjamkan kembali oleh perbankan ke 

masyarakat yang membutuhkan. 

Menurut Kasmir (2013:25), perbankan adalah kegiatan menghimpun dana 

(funding) dan menyalurkan dana (lending). Sedangkan menurut Darmawi (2012:1), 

pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup  

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

Berdasarkan definisi-definisi perbankan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, baik kelembagaan, 

maupun kegiatan usahanya, yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana. 

Ada beberapa pengertian bank menurut para ahli, diantaranya yaitu: 
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Menurut Kasmir (2013:24), yang dimaksud dengan bank sebagai berikut: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di 

samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, 

memindahkan uang dan menerima segala 9 macam bentuk pembayaran dan 

setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan 

pembayaran lainnya”. 

Menurut Darmawi (2012:1), bank adalah: 

“Salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat banyak”. 

Selain pengertian bank menurut para ahli, pada Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998, dijelaskan juga pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI 

Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, sebagai 

berikut: 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, 
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2. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas 

pembayaran, 

3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu–lintas pembayaran. 

 

2.1.2. Jenis Bank 

Menurut Kasmir (2013:32-38) jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi 

antara lain sebagai berikut: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat 

jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering 

disebut bank komersil (commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
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pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian 

dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis 

bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bank milik pemerintah 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank 

Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank 

Tabungan Negara (BTN). 

b. Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu 

pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, 

Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon dan lain-lain. 

c. Bank milik koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi yaitu, Bank 

Umum Koperasi Indonesia. 
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d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya 

pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing antara 

lain: Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, Standard 

Chartered Bank dan lain-lain. 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran 

antara lain: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura 

Swadarma, Bank Finconesia dan lain-lain. 

3. Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank 

umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut 

juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. 

Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun 

kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status 

tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status 

bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a. Bank devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, 

travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan 

transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini 

ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank non devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non 

devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi 

yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, sebagai 

berikut: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode, yaitu: 

1. Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga 
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untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan 

istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi 

dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative 

spread, hal ini terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 

1999. 

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini 

dikenal dengan istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip 

konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya.  

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 
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4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah). 

5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber 

penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah 

dasar hukumnnya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Bank 

berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan 

prinsip syariah bunga adalah riba. 

 

2.2. Tinjauan Umun Bank Syariah 

2.2.1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank syariah adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang No. 10 tahun 

1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, 

atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan 
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(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

2.2.2. Karakteristik Bank Syariah 

Menurut Muhammad (2005:78) dalam menjalankan aktivitasnya Bank 

Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip keadilan 

Dengan sistem operasional berdasarkan ‘profit and loss sharing system’, 

Bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari 

konvensional. Pada perbedaan sistem ini terlihat jelas dimensi keadilan 

dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing 

(competitive advantage strategy) Michael Porter, maka sistem bagi hasil 

merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi 

lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang 

kompetitif. 

2. Prinsip Kesederajatan 

Bank syariah menempatkan nasabah menempatkan nasabah penyimpan 

dana, nasabah pengguna, maupun bank pada kedudukan yang sama dan 

sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan 

keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang 
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diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah 

harus sharing the profit and the risk secara bersama-sama. 

3. Prinsip ketentraman 

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah 

menciptakan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat agar mencapai 

ketentraman. Karena itu, produk-produk bank syariah harus 

mencerminkan world view Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah 

Muamalah Islam. 

 

2.2.3. Kegiatan Umum Bank Syariah 

Menurut Booklet Perbankan Indonesia (2012), kegiatan usaha bank 

syariah terdiri dari: 

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau 

ekuivalennya, berdasarkan akad wadi’ah, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah; 

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad murabahah, akad 

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah; 
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d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, 

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

syariah; 

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijirah dan/atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah; 

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

kepada pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

berdasarkan prinsip syariah, antara lain akad ijarah, musyarakah, 

mudharabah, murabahah, kafalah atau hawalah; 

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan 

oleh Pemerintah dan/atau BI; 

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan 

prinsip syariah; 
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l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah; 

m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah; 

n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank ngaransi berdasarkan 

prinsip syariah; 

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah; 

p. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

akad yang berdasarkan prinsip syariah; 

q. Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial 

sepanjang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-

undangan. 

 

2.3. Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:31), definisi laporan keuangan adalah alat yang 

sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan 

dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan 

keuangan yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan 

dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, 
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networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan 

ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan catatan yang akan 

membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

berisi informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas 

atau sebuah perusahaan. Informasi didalamnya dapat digunakan untuk melihat 

keadaan perusahaan dan membantu memprediksi arus kas masa depan, serta 

berguna dalam membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. 

 

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5), tujuan laporan keuangan 

adalah: 

”Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah 

penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja 

keuangan (financial performance), dan arus  kas (cash flow) dari entitas 

yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekinomis bagi para 

penggunanya.” 

Menurut Kasmir (2011:10) tujuan pembuatan dan penyusunan laporan 

keuangan sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan saat ini; 
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2. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 

3. Untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu; 

4. Untuk memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

5. Untuk memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; 

6. Untuk memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu 

periode tertentu; 

7. Untuk memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan; 

8. Informasi keuangan lainnya. 

 

2.3.3. Pihak-pihak yang Berkepentingan Dalam Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau 

menilai posisi keuangan perusahaan, dimana dengan hasil analisis terhadap laporan 

keuangan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu kepeutusan. 

Secara umum, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan 

menurut Munawir (2010:2) sebagai berikut: 
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1. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya terutama untuk peusahaan-perusahaan yang pimpinannya 

diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. 

2. Manajer atau pimpinan perusahaan 

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahannya, manajer atau 

pimpinan perusahaan akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, 

memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan-

kebijaksanaannya yang lebih tepat. 

3. Investor 

Investor memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk melihat 

prospek keuntungan di masa yang akan datang dan perkembangan 

perusahaan serta mengetahui jaminan investasinya. Selain itu, untuk 

mengetahui kondisi kerja atau kondisi keuangan jangka pendek 

perusahaan tersebut. 

4. Kreditur dan bankers 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, kreditur dan banker perlu mengetahui 

terlebih dahulu  posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

5. Buruh  

Buruh perlu mengetahui laporan keuangan perusahaan tempatnya 

bekerja agar mengetahui kemampuan perusahaan untuk memberikan 

upah dan jaminan sosial bagi mereka serta bonus-bonus lain. 
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6. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan sebuah perusahaan untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung perusahaan. 

Karena bank berbentuk lembaga keuangan, maka ada sedikit perbedaan 

antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangannya. Menurut 

Kasmir (2011:18), pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan bank 

sebagai berikut: 

a. Pemegang saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, 

kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk memenuhi 

kemajuan yang dipimpin dalam suatu periode. 

b. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bank swasta maupun bank 

pemerintah sama pentingnya untuk mengetahui kemajuan bank yang 

bersangkutan serta memantau sejauh mana bank-bank tersebut patuh 

dalam menjalankan kebijakan moneter yang ditetapkan. 

c. Manajemen 

Pihak manajemen menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan 

menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang 

dimilikinya. 
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d. Karyawan 

Bagi karyawan, dengan adanya laporan keuangan maka mereka bisa 

mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya sehingga dapat 

memperkirakan peningkatan kesejahteraan yang mungkin mereka 

dapatkan jika bank mengalami keuntungan dan sebaliknya. 

e. Masyarakat luas 

Laporan keuangan bank merupakan jaminan terhadap uang yang 

disimpan di bank oleh masyarakat karena laporan keuangan bank 

menunjukkan keadaan bank. 

 

2.3.4. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank 

Menurut Kasmir (2013: 283) jenis-jenis laporan keuangan bank sebagai 

berikut: 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank 

pada tanggal tertentu.  Posisi yang dimaksud adalah posisi aktiva (harta) 

dan posisi pasiva (kewajiban dan ekiutas) suatu bank. Penyusunan 

komponen didalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh 

temponya. 

2. Laporan komitmen dan kontijensi 

Laporan komitmen dan kontijensi merupakan suatu ikatan atau kontrak 

yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

(irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati 



26 
 

bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, 

komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat 

Repurchase Agrement (Repo). Sedangkan laporan kontijensi merupakan 

tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung 

pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang 

akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan 

tersendiri tanpa pos lama. 

3. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam 

laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber 

pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun 

berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan 

tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan 

aktivitas lainnya. 

 

 



27 
 

6. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank 

yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, 

sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan dengan anak perusahaannya. 

 

2.4. Kinerja Keuangan Bank 

Pengertian kinerja keuangan secara umum menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif kebijakan operasional. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu, tujuan pokok organisasi 

dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. 

Menurut Fahmi (2012:2), kinerja keuangan merupakan gambaran dari 

pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan hasil yang telah dicapai atas 

berbagai aktivitas yang telah dilakukan. 
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Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, bank yang 

merupakan suatu organisasi kondisi kinerjanya penting untuk diketahui untuk 

mengetahui tingkat pencapaian dari bank itu sendiri yang merupakan cerminan 

kemapuan bank tersebut  dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Kinerja, khususnya kinerja keuangan bank, dapat diukur dengan 

menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Salah satu metode analisis yang 

dapat digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan bank adalah menggunakan 

analisis CAMEL. 

Kasmir (2013:46) mengemukakan bahwa alat ukur utama yang digunakan 

untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMEL. 

Analisis ini terdiri dari: 

1. Capital (Permodalan) 

Perhitungan rasio modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan mengukur CAR atau Capital Adequacy Ratio untuk 

mengukur kecukupan pemenuhan kebutuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku. 

2. Assets Quality (Kualitas Aktiva Produktif) 

Kualitas aktiva produktif ini menunjukkan kualitas aset sehubungan 

risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi 

dana bank pada portofolio berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam 

aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat 

kolektibilitasnya, yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan, atau 

macet. Menurut Frianto Pandia (2012:225), aset tidak kalah pentingnya 
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dengan modal karena aset menopang jalannya usaha bank sehingga 

kualitas aset penting untuk diukur. 

Salah satu rasio yang mewakili aset adalah NPL atau Non Performing 

Loan yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL adalah sebutan rasio 

yang digunakan pada bank konvensional dan NPF (Non Performing 

Financing) pada bank syariah. Sebetulnya NPL dan NPF merujuk pada 

satu poin yang sama, yaitu menghitung tingkat kredit macet pada bank 

yang bersangkutan, hanya penyebutannya saja berbeda karena 

penyebutan akun pada laporan keuangannya pun berbeda. 

3. Management (Manajemen) 

Kualitas manajemen adalah komponen berikutnya dalam analisis 

CAMEL. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia dalam 

bekerja, maupun dari segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam 

menangani berbagai kasus. (Kasmir, 2013:49) 

4. Earnings (Analisis Faktor Rentabilitas) 

Aspek earnings adalah aspek yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Bank yang sehat 

adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas 

standar yang telah ditetapkan. (Kasmir, 2013:49) 

Rasio yang dapat digunakan diantaranya adalah ROA (Return On Asset) 

dan BOPO (Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan 

Operasional). 
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5. Liquidity (Likuditas) 

Menurut Frianto Pandia (2012:112) pengertian likuiditas adalah 

kemanpuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau 

utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. 

Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai 

kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito 

berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan 

permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang 

direalisasi). 

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

adalah LFR (Loan to Funding Ratio) pada bank konvensional atau FDR 

(Financing to Deposit Ratio) pada bank syariah.  

 

2.5. Tinjauan Umum Non Performing Financing (NPF) 

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana 

yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank 

syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (financing). Non Performing Financing 

(NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit atau 

pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. 

Menurut Dendawijaya (2009), kemacetan fasilitas pembiayaan ini 

disebabkan oleh 2 faktor yaitu : 
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1. Dari pihak perbankan  

Dalam hal ini pihak analis atau pembiayaan kurang teliti baik dalam 

mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam 

menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya 

terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.  

2. Dari pihak Nasabah  

Kemacetan pembiayaan yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal 

yaitu:  

a. Adanya unsur kesengajaan  

b. Adanya unsur tidak sengaja 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004 nilai NPF dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

NPF = 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑥 100% 

NPF tidak hanya disebabkan pada faktor-faktor di sisi perbankan, tetapi juga 

pada sisi eksternal antara lain kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan 

nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah dan kelemahan 

manajemen nasabah. NPF akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank itu 

sendiri dan nasabah) maupun secara makro. 

Semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank 

tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena 

dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus 

mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva 
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Produk) yang terbentuk. Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan 

tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015, batas maksimum rasio NPF bruto 

baik untuk pembiayaan biasa maupun UMKM adalah ≥5%. Jika lebih dari batas 

tersebut, mulai 1 Februari 2016 diberlakukan peraturan pengurangan jasa giro. 

 

2.6. Tinjauan Umum Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dalam menghimpun berbagai dana bank memiliki berbagai jenis – jenis 

sumber dana. Karena berasal dari berbagai macam maka dana yang dimiliki oleh 

bank sentral, menurut Kasmir (2012:50),  sumber dana bank adalah usaha bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari dana-dana sebagai 

berikut: 

1. Dana Pihak kesatu 

Bank dalam menghimpun dana dalam hal ini sering disebut Dana pihak 

kesatu yaitu dana yang berasal dari modal sendiri atau modal yang terdiri 

atas setoran modal dari para pemegang-pemegang saham, cadangan-

cadangan bank dan laba bank yang belum dibagi atau yang tertahan. 

Dana dari modal sendiri (dana pihak kesatu), yaitu dana dari modal bank 

itu sendiri. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan jumlah dana sendiri, dan selain untuk memenuhi 

kewajiban menyediakan modal minimum (CAR = Capital Adequancy 
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Ratio) juga untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing dalam 

dunia perbankan itu sendiri. 

2. Dana Pihak Kedua 

Dana pihak kedua merupakan sumber dana yang relatif lebih mahal dan 

sifatnya hanya sementara waktu saja yaitu berupa pinjaman dari pihak 

lain atau luar.dana pihak kedua biasanya diperoleh dari : 

a. Pinjaman Bank Indonesia, merupakan pinjaman yang diperoleh 

karena bank mengalami kesulitan likuiditas dan atau pinjaman karena 

bank ditunjuk sebagai penyalur/penerus pinjaman bantuan luar 

negeri. 

b. Interbank Call Money,ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

menutup kewajiban kliring atau dapat juga untuk memenuhi saldo 

Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. Jangka waktu 

pinjaman relatif sangat singkat (overnight call money) dengan 

menggunakan instrument sertifikat deposito, promes, dan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU). 

c. Repurchase Agreement, adalah penjualan surat berharga sesuai 

dengan waktu yang dipernjanjikan dengan harga yang ditetapkan 

dimuka. 

d. Fasilitas Diskonto, adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank 

Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-

bank atas dasar diskonto.  
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e. Pinjaman Subordinasi  

f. Pinjaman dari bank (antarbank) dan yaitu pinjaman yang lazimnya 

berbentuk pinjaman jangka menengah dan panjang, offshore loan dan 

pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dengan Bank 

Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.  

g. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), pinjaman 

ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjual belikan 

seperti sertifikat bank dan atau deposit on call dengan jangka waktu 

pendek dan dapat di perpanjang lagi.  

h. Obligasi (bonds) dan saham, bank-bank dapat memperoleh dana 

melalui pasar modal dengan cara emisi, baik dalam bentuk obligasi 

maupun saham. Dana dari pihak luar (dana dari pihak kedua), yaitu 

dana pinjaman dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun 

non bank. Dana pihak kedua dapat menggunakan rupiah maupun 

valuta asing.  

3. Dana Pihak Ketiga  

Dana pihak ketiga atau dana dari masyarkat merupakan sumber dana 

yang paling penting bagi bank. Dana masyarakat dianggap bersal dari 

surplus unit yang menyerahkan kelebihan dananya sebagai unsur bank. 

Selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk 

pemberian kredit atau pinjaman kepada pihak defisit. Penghimpunan 

dana pihak ketiga relatif lebih gampang bila dibandingkan dengan 

sumber dana lainnya asal dapat memberikan bunga dan fasilitas yang 
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menarik bagi nasabah sehingga sumber dana ini merupakan sumber dana 

mahal dibandingkan sumber dana lainnya. Sumber dana ini merupakan 

sumber dana yang paling dominan diantara keseluruhan sumber dana 

yang dimiliki bank. 

Dana pihak ketiga (simpanan) sendiri dijelaskan dalam UU Perbankan 

RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, 

tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa DPK merupakan dana 

yang sangat penting bagi bank, yang berasal dari pihak ketiga yaitu 

mayarakat dimana masyarakat memiliki posisi sebagai nasabah bank 

yang bersangkutan. 

Dana pihak ketiga dalam bank syariah (Muhammad, 2005:266) sebagai 

berikut: 

1. Titipan (wadi’ah) simpanan yang dijami keamanan dan 

pengembaliannya tapi tanpa imbalan atau keuntungan. 

2. Partisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi 

umum. 

3. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer 

investasi untuk memperoleh fee dan investor sepenuhnya mengambil 

risiko atas investasi tersebut. 
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2.7. Tinjauan Umum Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada perbankan syariah tidak 

mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, 

aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada 

pembiayaan (financing). Menurut Dendawijaya (2009), Financing to Deposit Ratio 

(FDR) adalah  rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank. 

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 

Mei 2004, FDR dirumuskan sebagai berikut : 

FDR = 
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 100% 

FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan 

likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu 

tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi 

pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka 

semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah 

disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk 

dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015, besarnya 

FDR yang mencerminkan likuiditas suatu bank yang sehat adalah 78% - 92%. 

Tingkat FDR bisa mencapai 94% jika bank memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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1) Bank dapat memenuhi rasio kredit UMKM lebih cepat dari target waktu 

tahapan pencapaian Rassio Kredit UMKM sebagaimana ditetapkan 

dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau 

Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam rangka 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

2) Rasio NPL/NPF total kredit/pembiayaan bank secara bruto (gross) < 5%; 

dan 

3) Rasio NPL/NPF total kredit/pembiayaan UMKM bank secara bruto 

(gross) < 5%. 

Tingginya rasio FDR di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang 

semakin besar, tetapi memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus 

ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah Non Performing Financing atau 

Credit Risk, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan 

dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami 

kegagalan atau bermasalah. 

Namun, disisi lain, rendahnya rasio FDR, walaupun menunjukkan tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana 

menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan 

kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan 

menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak 

berjalan. 
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2.8. Tinjauan Umum Return On Assets (ROA) 

Menurut Pandia (2012:71) pengertian Return On Asset adalah: 

“Rasio yang menunjukan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan 

total aset bank, rasio ini menunjukan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang 

dilakukan oleh bank yang bersangkutan”. 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:201) Return On Asset (ROA) adalah: 

“Rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan”. 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan 

rasio yang membandingkan antara laba sebelum pajak dan total aset bank, yang 

hasilnya merupakan gambaran sejauh mana efektivitas penggunaan aset bank 

tersebut dalam menghasilkan laba. ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

Semakin tinggi ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset. Pembiayaan merupakan pendapatan bank dari sisi aset disebabkan 

bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga menggunakan pendekatan asset 

allocation approach dimana pengelompokan sumber dana pihak ketiga baik itu 

tabungan, giro, dan deposito dibedakan jenis dan karakteristiknya. 
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Oleh karena itu, tabungan, giro, dan deposito dalam aplikasinya 

menggunakan akad yang berbeda. (Dendawijaya, 2005:156) 

Adapun Keunggulan ROA sebagai berikut: 

a. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

b. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut. 

c. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit 

organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit 

usaha. 

Sedangkan kekurangan ROA adalah: 

a. Pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi 

memiliki kecenderungan untuk melewatkan proyek yang menurunkan 

divisional ROA, meskipun sebenarnya proyek-proyek tersebut dapat 

meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. 

b. Manajemen juga cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek 

dan bukan tujuan jangka panjang. 

Menurut Dendawijaya (2005:105) alasan penggunaan ROA dikarenakan 

Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan 

nilai profitabilitas suatu bank yang di ukur dengan aset yang dananya sebagian besar 

berasal dari masyarakat. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 
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2.9. Hubungan Antar Variabel 

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pembiayaan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam praktiknya, proses 

pengembalian pembiayaan tersebut tidaklah selalu lancar atau bermasalah. 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. 

Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio 

NPF. Jika nilai NPF tinggi, maka dapat diartikan bahwa tingkat pembiayaan yang 

bermasalah pun tinggi sehingga penghimpunan kembali dana yang digunakan untuk 

pembiayaan tersebut tidak lancar. Hal ini dapat berakibat pada semakin buruknya 

kualitas aktiva produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan 

permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank 

mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP 

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produk) yang terbentuk. Bila ini terus menerus 

terjadi maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan nilai 

profitabilitas bank.  

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh bank adalah menghimpun 

dana. Dana yang dihimpun berasal dari berbagai sumber yang berbeda dengan 

kelebihan dana kekururangan masing-masing. Dana pihak ketiga merupakan sumber 

dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Dengan dana tersebut maka bank 
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memberikan laba untuk bank. Semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga yang 

dimiliki suatu bank maka semakin tinggi juga tingkat penyaluran pembiayaan 

kepada nasabah. 

Menurut Rahadian (2004) dalam Bambang Agus Pramuka (2010:64), 

kecenderungan semakin menumpuknya dana masyarakat di perbankan syariah dari 

periode ke periode membuat sektor jasa keuangan ini mengalami likuiditas yang 

menumpuk (overliquidity) seperti yang terjadi pada perbankan konvensional. Maka 

dari itu sejumlah bank syariah mulai menerapkan strategi untuk mengantisipasi 

masalah ini diantaranya dengan membuka unit layanan yang melancarkan akses 

masyarakat kepada pembiayaan. 

FDR merupakan alat ukur untuk mengukur besarnya volume pembiayaan 

sehingga dapat menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaannya. 

Bambang Agus Pramuka (2010:69) menjelaskan semakin tinggi FDR 

mengindikasikan bahwa bank tersebut lebih menekankan keuangannya pada 

pembiayaan yang lebih banyak. Pada penelitian Bambang Agus Pramuka (2010) ini 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), BOPO, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh negatif dan BOPO, 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA. 
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2.10. Kerangka Pemikiran 

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurka kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi 

sebagai berikut: 

1. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh 

bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut , dan 

pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali 

dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan 

dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman 

saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo. 
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2. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan 

saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik 

apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari 

adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

suatu masyarakat. 

3. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, 

dan penyelesaian tagihan. 
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Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa peranan bank sangatlah 

penting karena bank berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana 

masyarakat, menyertakan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa dimana kelancaran kegiatan 

investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

Dengan adanya dualisme sistem perbankan pada bank umum, terdapat 

perbedaan pada sistem perbankan konvensional dan syariah, sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

No. Bunga Bagi Hasil 

1 

Penentuan bunga dibuat pada waktu 

akad dengan asumsi harus selalu 

untung/rugi 

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan 

untung/rugi 

2 

Besarnya presentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang 

diperoleh 

3 

Pembayaran bunga tetap, seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan pihak 

nasabah untung/rugi 

Bagi hasil tergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditangung bersama oleh kedua belah 

pihak 

4 

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat, sekalipun pendapatan 

berlipat 

Jumlah pembagian  laba meningkat 

sesuai peningkatan jumlah 

pendapatan 

5 
Eksistensi bunga diragukan (ada 

faham yang tidak menyukai bunga) 

Tidak ada yang meragukan keahan 

bagi hasil 

Sumber: (Muhammad Syafi’i Antonio : 2001 : 61). 
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Jika dilihat dari perbedaan antara bunga dan bagi hasil saja seperti diatas, 

baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing atas sistem yang dijalankan, misalnya jika pada bank konvensional 

asumsi harus selalu untung atau rugi maka pada bank syariah asumsi yang 

digunakan adalah kemungkinan untung atau rugi sehingga tidak memaksa seperti 

pada bank konvensional. 

Melihat dari sisi perbedaan ini, persaingan ketat antara bank umum 

konvensional dan bank umum syariah tidak terelakkan dan membuat bank umum 

syariah tertuntut untuk terus meningkatkan kinerjanya agar tidak kalah bersaing 

mengingat semakin banyak upaya pemerintah untuk lebih mengunggulkan bank 

umum syariah dari bank umum konvensional. 

Menurut Frianto Pandia (2012:225), aset tidak kalah pentingnya dengan 

modal karena aset menopang jalannya usaha bank sehingga kualitas aset penting 

untuk diukur. Selain itu tibgkat likuditas pun penting untuk diperhatikan karena 

menurut Pandia (2012:113) tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila 

bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, 

deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan 

kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direliasisasi). 

Konponen aset diwakili oleh rasio NPF dan tingkat likuiditas yang diwakili 

oleh DPK serta rasio FDR disini, akan memberikan kepercayaan yang lebih dari 

masyarakat kepada bank jika menunjukkan hasil yang baik.  
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Salah satu ukuran kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional 

adalah profitabilitas yang diwakili oleh Return On Asset (ROA) dimana kemampuan 

bank dalam memperoleh laba dan diinvestasikan kembali dalam bentuk aset. 

Peningkatan ROA merupakan indikasi utama untuk melihat kinerja keuangan 

perbankan dimana perkembangan bank syariah di Indonesia dari sejak didirikan 

menunjukkan fluktuasi pada Return On Asset (ROA) bank syariah di dalam 

kehidupan perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1. 

Kerangka pemikiran 
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2.11. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 96), hipotesis merupakan langkah ketiga dalam 

penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori, serta 

hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Berdasarkan pengertian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

𝐻1: Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Financial to 

Deposit Ratio berpengaruh secara simultan terhadap  Return on Assets. 

𝐻2: Non Performing Financing berpengaruh secara parsial terhadap  Return 

on Assets 

𝐻3: Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap  Return on 

Assets. 

𝐻4: Financial to Deposit Ratio berpengaruh secara parsial terhadap  Return 

on Assets. 
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2.12. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2. 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Komponen 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. 

Dwi Rahayu 

Sulistianingrum 

(2013), 

Analisis 

Pengaruh 

Financing to 

Deposit Ratio 

(FDR), Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), 

Sertifikat Bank 

Indonesia 

Syariah (SBIS), 

dan Non 

Performing 

Financing 

(NPF) terhadap 

Return on Asset 

(ROA), periode 

Januari 2009 – 

Desember 2012 

FDR, DPK, 

SBIS, NPF, 

ROA 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial variabel 

FDR berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap ROA,  DPK 

dan NPF berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA, SBIS 

tidak berpengaruh 

terhadap ROA. Secara 

simultan FDR, DPK, 

SBIS dan NPF secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

ROA. 

 

2. 

Ahmad Azmy 

(2014), 

Analisis 

Pengaruh CAR, 

NPF, FDR, dan 

BOPO 

Terhadap 

Return On 

Assets 

Perbankan 

Syariah Di 

Indonesia 

 

 

CAR, NPF, 

FDR, BOPO, 

ROA 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

CAR, NPF, FDR tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan BOPO 

memiliki pengaruh 

yang siginifikan 

terhadap ROA. 
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3. 

Gina Destriana 

(2014), 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga 

dan Likuiditas 

terhadap 

Profitabilitas 

pada Sektor 

Bank Umum 

Konvensional 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2009- 

2013 

 

DPK, LDR, 

ROA 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Baik pada pengujian 

secara parsial maupun 

simultan, DPK dan 

LDR berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap ROA. 

 

 

 


