
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank Syariah 

Bank Syariah atau bank tanpa bunga mempunyai sifat khusus yang 

berbeda dengan bank umum konvensional. Bank Syariah adalah bank yang atau 

cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis, sistem 

operasi Bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank dengan motif 

tidak mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. 

Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya 

modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntutngan seuai kesepakatan. 

Secara garis besar, pengembangan produk Bank Syariah dikelompokan menjadi 

tiga kelompok yaitu :  

a. Produk Penghimpunan Dana 

b. Produk Penyaluran Dana 

c. Produk Jasa 

     Menurut Muhammad (2005:13), pengertian bank syariah adalah : 

a. Bank  yang hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja 

b.  Bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa 

c. Profit dan falah oriented 

d. Bank yang mempunyai hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan 



e. Penghimpunan dan penyaluran dana sesai dengan Fatwa Dewan Pengawas 

Syariah 

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan 

yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam, pembentukan sistem ini 

berdasarkan adanya larangan untuk mengenakan bunga pinjaman (riba), serta 

larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram), 

sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut 

dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi 

makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan 

lain-lain (Zurbruegg,2007). 

Bank Islam mempunyai ciri khas bagi hasil yang menuntut kemampuan 

bank itu sendiri dalam mengalokasikan dananya pada sektor usaha yang 

menguntungkan yang pada akhirnya keuntungan tersebut akan dibagi sesuai 

dengan kesepakatan diawal akad, selain itu para petugas di bank harus selalu 

bersikap jujur dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam melaksanakan tugas di 

bank, hal ini yang akan menjadi daya tarik bank islam dan hal ini juga menjadi 

daya saing antar Bank Syariah lainnya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah 

merupakan bank yang berdasarkan prinsip dan aturan Islam. Yang mana pada 

sistem Bank Syariah itu didasari larangan Islam untuk memungut atau memberi 

pinjaman dengan menggunakan bunga atau yang sering disebut dengan riba, yang 

bertujuan agar tidak ada yang merasa dirugikan antara pihak bank dan nasabah. 

 



2.1.2 Prinsip Bank Syariah 

Menurut Zurbruegg (2007), Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama 

seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat 

menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, 

membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai, prinsip hukum 

islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan 

tersebut: 

a. Perniagaan atas barang-barang yang haram 

b. Bunga (riba) 

c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja 

d. Ketidakjelasan dan manipulatif 

Menurut Zurbruegg (2007), perbandingan antara bank syariah dan bank 

konvensional adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 

Bank Islam Bank Konvensional 

Melakukan hanya investasi yang halal 

menurut hukum islam 

Melakukan investasi baik yang halal 

atau haram menurut hukum islam 

Memakai prinsip bagi hasil, jual beli, 

dan sewa 

Memakai perangkat suku bunga 

Berorientasi keuntungan dan falah 

(kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai 

Berorientasi keuntungan 



ajaran Islam) 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kreditur – debitur 

Penghimpunan dan penyaluran dana 

sesuai fatwa Dewan Pengawa Syariah 

Penghimpunan dan penyaluran dana 

tidak diatur oleh dewan sejenis 

2.1.3 Peran Bank Syariah 

Menurut Muhammad (2011), secara khusus peranan bank syariah dapat 

terwujud dalam aspek-aspek berikut: 

a. Menjadi pendekatan nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi 

fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan 

b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroprasi secara transparan, artinya 

pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan 

upaya ini akan terwujud jika mekanisme operasi transparan 

c. Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenai return yang diberikan kepada investor 

d. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan, artinya bank syariah 

mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, dengan 

demikian spekulasi dapat ditekan 

e. Mendorong pemerataan pendapatan. Mengumpulkan dana zakat, infaq, dan 

shadaqoh (ZIS). Dana ZIS disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 



2.1.4 Produk Bank Syariah 

Menurut Muhammad (2011), beberapa produk jasa yang disediakan oleh 

bank berbasis syariah antara lain: 

a. Titipan atau Simpanan 

1) Al’wadiah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat 

mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dengan sistem wadiah bank tidak 

berkewajiban namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. 

2) Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu 

yang tertentu, keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan 

bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil 

tertentu. 

b. Bagi Hasil 

1) Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada modal partnership 

atau join venture, keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang 

disepkati smentara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang 

dimiliki masing-masing pihak, perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah 

dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan 

mudharabah tidak ada campur tangan. 

2) Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha, 

setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang 

disepakati, resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian 

yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan 

pihak nasbah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. 



3) Al-Muzara’ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang 

bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil panen. 

4) Al-Musaqoh, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara’ah, dimana 

nasabahnya hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan 

sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

c. Jual Beli 

1) Bai’ Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli, bank akan 

membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya 

kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin 

keuntungan yang ditetapkan bank, besarnya angsuran flat sesuai akad di awal 

dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang 

disepakati. Contoh: harga rumah Rp. 500,000,000 margin bank Rp. 

100,000,000 maka yang dibayar nasabah peminjam adalah Rp. 600,000,000 

dan diangsur selama waktu yang disepkati diawal antara bank dan nasabah. 

2) Ba’i As-Salam, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian 

hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka, barang yang dibeli harus 

diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli 

berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: 

pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan) tidak 

dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad Ba’i As-Salam 

kepada pembeli kedua (misalnya bulog, peagang pasar induk, grosir). 

3) Ba’i Al-Istishna, merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang 

bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar dikemudian 



hari, bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara 

terpisah, tidak seperti As-Salam dimana semua pihak diikat secara bersama 

sejak semula, dengan demikian bank sebagai pihak yang mengadakan barang 

bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan 

jaminan yang timbul dari transaksi tersebut. 

d. Sewa  

1) Al-Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri. 

2) Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik, sama dengan ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, 

namun dimasa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa. 

e. Jasa  

1) Al-Wakalah, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang 

merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diterapkan dalam syariat islam. 

2) Al-Kafalah, adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang 

dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. 

3) Al-Hawalah, adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan 

hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang 

berkewajiban membayar hutang. Contoh: lembaga pengambilalihan hutang. 



4) Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakn 

akad gadai yang sesuai dengan syariah. 

5) Al-Qardh, adalah suatu akad pada transaksi yang terdapat pada sistem 

perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman  baik berupa 

uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba) secara 

tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial. 

2.1.5 BPR Syariah 

a. Pengertian BPR Syariah 

BPR Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran (Hidayat,2011). 

Menurut Hamka (2013), pengertian dari BPR Syariah adalah : 

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran, yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPR 

Syariah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah semua peraturan 

perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah harus dibaca Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah”. 

 

Menurut Umar (2013). Pengertian dari BPR Syariah adalah : 

“salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola 

operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah 

islam, BPR Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah 

No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, 

padapasal 1 (butir 4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atasa Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 tentang perbankan 



disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

 

b. Jenis-Jenis Usaha BPR Syariah 

Maka dari itu beberapa jenis usaha BPR Syariah adalah sebagai berikut : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat 

2)  Memberikan kredit 

3)  Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana dengan prinsip syariah dan 

sesuai dengan penetapan BI 

4)  Menetapkan dana dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, deposito berjangka, 

dan tabungan dalam bentuk lain. 

Menurut Icanede (2010), Dalam usaha pengerahan dana masyarakat, BPR 

Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain : 

1) Mobilisasi Dana Masyarakat 

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti 

menerima simpanan wadi’ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka, 

fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadqoh, infaq, zakat, dan persiapan 

ongkos naik haji (ONH). 

a) Simpanan Amanah, bank menerima amanah berupa dana infaq, shadaqoh dan 

zakat, akan tetapi penerimaan ini adalah wadi’ah yakni titipan yang tidak 

menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang 

dihitung harian dan dibayar setiap bulan. 

b) Deposito Wadi’ah/ Deposito Mudharabah, bank menerima deposito berjangka 

pribadi maupun badan usaha, akad penerimaannya wadi’ah atau mudharabah 



dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara 

dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, deposan yang 

menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil 

dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap 

bulan. 

2) Penyaluran Dana 

a) Pembiayaan Mudharabah, perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan 

pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai 

kesepakatan, jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian 

dana, sedangkan bank menangung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan 

kerja. 

b) Pembiayaan Musyarakah, perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana 

modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-

sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal. 

c) Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil, proses jual beli antara bank dan nasabah, 

dimana bank menalangi lebih daluhu pembelian suatu barang oleh nasabah, 

kemuadian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang 

disepakati. 

d) Pembiayaan Murabahah, perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank 

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan modal kerja yang 

dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga 

jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo). 



e) Pembiayaan Hiwalah, pengambilah alihan hutang nasbah kepada pihak ketiga 

yang telah jatuh tempo oleh BPR Syariah, dikarenakan nasabah belom mampu 

untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi 

hutangnya, pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambilan alih hutang, 

dimana BPR Syariah dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/fee dari nasabah 

yang besar dan cara embayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

f) Pembiayaan Qardhul Hasan, perjanjian antara bank dan nasabah yang layak 

menerima pembiyaan kebajikan, dimana nasabah menerima hanya membayar 

pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) 

g) Pembiayaan Istishna, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPR 

Syariah akan membelikan barang kebutuhan nasabah dengan harga jual sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme 

pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan 

nasabah. 

2.1.6 Rasio Keuangan Bank 

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat 

laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini 

juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan ini 

sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah, dan masyarakat 

sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. Setiap laporan 

keuangan harus dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

(Kasmir,2012).  



1. Jenis-Jenis Rasio Keuangan Bank 

a. Likuidity Ratio 

Menurut Kasmir (2012), Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan 

kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposan saat ditagih serta 

dapat mencukupi permintaan kredit yang diajukan. Dalam rasio ini terdiri dari 

beberapa jenis rasio yaitu : 

1) Quick Ratio 

     Quick Ratio merupakan kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus 

untuk mencari Quick Ratio adalah: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Cash Assets

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 
𝑋100% 

2) Investing Policy Ratio 

Investing Policy Ratio merupakan kemapuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat 

berharga yang dimiliki nya. Rumus untuk mencari Investing Policy Ratio adalah: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Securities

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 
𝑋100% 

3) Banking Ratio 

Banking Ratio bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang 

dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, 



karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, 

demikian pula sebaliknya. Rumus untuk mencari Banking Ratio adalah : 

𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Total Loans

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 
𝑋100% 

4) Assets to Loan Ratio 

Asset to Loan Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, 

menunjukan semakin rendah nya tingkat likuiditas bank. Rumus untuk mencari 

Asset to Loan Ratio adalah : 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Total Loans

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
𝑋100% 

5) Cash Ratio 

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi 

kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank 

tersebut. Rumus untuk mencari Cash Ratio adalah: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Liquid Assets

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 
𝑋100% 

6) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan. Besarnya Loan to Deposit Ratio menurut peraturan 

pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk mencari Loan to Deposit 

Ratio adalah: 

𝐿𝑎𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Total Loans

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑋100% 



b. Solvability Ratio 

Kasmir (2010) mengatakan bahwa Solvability Ratio merupakan ukuran 

kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya, bisa juga 

dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk 

melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Dalam rasio ini terdiri dari 

beberapa jenis rasio yaitu : 

1) Primary Ratio 

Merupakan ratio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah 

memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat 

ditutupi oleh capital equity.  

Rumus untuk mecari Primary Ratio adalah : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Equity Capital

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
𝑋100% 

2) Risk Assets Ratio 

Merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan risk assets. 

Rumus untuk mencari Risk Assets Ratio adalah: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜  =
Equity Capital

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
𝑋100% 

3) Capital Adequecy Ratio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. 

Semakin baik kemapuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap 

kredit/aktiva produktif yang berisiko. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio 

yang memeperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 



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

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

sumber-sumber diluar bank (Dendawijaya,2005). 

𝐶𝐴𝑅 =
Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
𝑋100% 

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

kecakupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab 

kecakupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu 

rasio tertentu yang di sebut rasio kecakupan modal, tingkat kecakupan modal ini 

dapat diukur dengan cara : 

a) Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga 

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan 

antara modal denan 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 =
Modal Bank

Giro + Deposito + Tabungan
𝑋100% = 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. Menurut Kasmir 



(2012) rincian masing-masing komponen dari modal bank-bank adalah sebagai 

berikut : 

(1)  Modal Inti terdiri dari: 

(a)  Modal disetor 

Adalah modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

(b)  Agio saham 

Adalah kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang 

bersangkutan. 

(c)  Modal sumbangan 

Adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk 

modal dari donasi dari luar bank. 

(d)  Cadangan umum 

Adalah cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan atau 

dari laba bersih setelah dikurangi pajak. 

(e)  Cadangan tujuan 

Adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk 

tujuan tertentu. 

(f)  Laba ditahan 

Adalah saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah 

diputuskan RUPS untuk dibagikan. 

(g)  Laba tahun lalu 

Adalah seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak. 



(h)  Rugi tahun lalu 

Adalah kerugian yang telah diderita pada tahun lalu. 

(i) Laba tahu berjalan 

Adalah laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah 

dikurangi taksiran utang pajak. 

(j) Rugi tahun lalu 

Adalah rugi yang diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan. 

(2)  Modal pelengkap terdiri dari: 

(a) Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva 

tetap yang dimiliki bank. 

(b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif 

Adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan laba rugi 

tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin akan 

timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif 

(maksimum 1,25% dari ATMR) 

(c) Modal pinjaman 

Adalah pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat 

seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal inti) 

(d)  Pinjaman subordinasi 

Adalah pinjaman yang telah memenui syarat seperti ada perjanjian tertulis 

antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak 

dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya 



b) Membandingkan modal dengan aktiva berisiko 

Ukuran kedua inilah yang menjadi kesepakatan BIS (Bank for 

International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju 

yang disponsori oleh Amrika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan 

Jepang, kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli 

perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, 

tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional, hal ini 

didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut: 

(1)  Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran 

arus peredaran uang Internasional 

(2)  Persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank 

Amerika dan Eropa dipasar Uang Internasional, bank-bank Jepang memberikan 

pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat 

lunak yaitu antara 2 sampai 3% saja. 

(3)  Terganggunya situasi pinjaman Internasional yang berakibat terganggunya 

peragangan Internasional. 

Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan 

perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di 

seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan 

global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko 

(Sinungan,1994).  

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR), yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup 



baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat 

administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat 

kontigen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga, terhadap masing-

masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan 

pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang berdasarkan 

atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan 

(Muhammad,2011). 

c. Rentability Ratio 

Rentabilitas Rasio sering disebut profitabilitas usaha. Menurut Kasmir 

(2012) mengatakan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rentabilitas Rasio 

terdiri dari: 

1) Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui persentasi laba dari kegiatan usaha 

murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus untuk 

mencari Gross Profit Margin adalah : 

𝐺𝑃𝑀 =
Operanting Income − Operating Expense

Operating Income
𝑋100 

2) Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemapuan bank dalam menghasilkan 

net income dari kegiatan opeasi pokoknya. Rumus unutk mencari Net Profit 

Margin  adalah : 

𝑁𝑃𝑀 =
Net Income

Operating Income
𝑋100% 



3) Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan sebuah rasio yang sering 

dipergunakan oleh pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan yang 

bersangkutan Return On Equity ROE mengukur besarnya tingkat pengembalian 

modal dari perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen 

bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah 

pajak, semakin besar Return On Equity (ROE) semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil, kenaikkan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba 

bersih selanjutnya kenaikkan tersebut akan menyebabkan harga saham bank 

(Anas,2009). Rumus untuk mencari Return On Equity adalah: 

𝑅𝑂𝐸 =
Net Income

Total Equity
𝑋100% 

Dimana: 

Net Income : laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak 

Total Equity : modal disetor yang dimiliki oleh bank 

4) Return On Asset (ROA) 

Return On Asset adalah rasio yang menunjukan kemampuan dari 

keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan. Rumus untuk mencari Return On Asset adalah : 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Bersih

Total Aktiva
𝑋100% 



2.2 Kerangka Pemikiran 
Bank Syariah dalam jenisnya dibedakan menjadi Bank Umum Syariah dan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi 

dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jas-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat islam (Anas,2009). BPR Syariah sebagai lembaga komersil 

dalam menjalankan kegiatan usahanya juga bertujuan untuk memperoleh laba atau 

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh BPR Syariah akan didistribusikan 

kembali kepada nasabah yang dananya terhimpun. Salah satu rasio yang 

menunjukan tingkat rentabilitas atau kemampuan. BPR Syariah menghasilkan 

laba dari hasil operasionalnya. 

Dalam al-Quran Allah juga memerintahkan kita untuk mencari karuniaNya 

dengan cara-cara yang baik dan halal. Perintah dalam mencari karunia keuntungan 

untuk mensejahterakan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu’ah ayat 10: 

الَةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمن فَْضِل هللاِ َواْذُكُروا هللاَ َكثِيًرا لََّعلَُّكْم  تُْفلُِحونَ فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ  

‘’Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung’’. 

Dari firman Allah diatas sudah jelas bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

kita harus selalu berusaha mencari karunia Allah salah satunya dengan bekerja 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan ingatlah selalu kepada Allah 

maka Allah akan selalu memberikan karuniaNya. 



Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 

penguji dari dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar tetapi juga 

sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan 

tersebut, di mana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan 

mengambil suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu 

perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya 

laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.  

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan akan lebih berarti bagi pihak-

pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua 

periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan melaporkan posisi historis dari 

suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan 

ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. 

Menurut Baridwan (2004) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan.” 

 



Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  dalam PSAK No.1 Paragraf 07 

Tahun 2007 mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti laporan keuangan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan.” 

 

Menurut Harahap (2009)mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saattertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun 

jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-

rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan 

posisi keuangan.” 

 

Menurut Munawir (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan 

laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari 

suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) 

laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 

serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan 

ekuitas menunjukkansumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang 

menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.” 

 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 Tahun 2007 

tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:  

1) Neraca 

2) Laporan laba rugi 

3) Laporan perubahan ekuitas 

4) Laporan arus kas 



5) Catatan atas laporan keuangan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi BPR Syariah dalam meraih 

keuntungan bersih antara lain perubahan jumlah aktiva produktif, kualitas aktiva 

produktif dan efisiensi. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan tolok ukur 

penilaian rasio permodalan dalam konteks tingkat kesehatan yang dimiliki oleh 

setiap bank. Besarnya CAR diukur melalui rasio antara modal sendiri terhadap 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Hubungan antara CAR dengan 

ROA suatu bank adalah positif, dimana jika CAR suatu bank meningkat maka 

ROA akan meningkat juga. Besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) sebuah bank 

syariah ditentukan oleh BI dengan kriteria penilaian peringkat dari peringkat 1 

yang bernilai baik sampai peringkat 5 yang bernilai paling buruk. Dalam 

perbankan syariah ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya nilai CAR 

yaitu CR, BOPO, ROA, ROE, KAP, FDR, dan NPL. Pada BPR Syariah 

Baiturridha Pusaka, nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) pada setiap triwulannya 

cenderung melebihi rata-rata, akan tetapi salah satu faktor yang mempengaruhinya 

yaitu Return On Assets (ROA) bersifat fluktuatif. ROA merupakan rasio antara 

laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba menggambarkan 

kerangka pemikiran dan paradigma kerangkan pemikiran yang merupakan alur 

dari pemikiran peneliti mengenai Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada BPR Syariah Baiturridha Pusaka Bandung. 



Adapun kerangka pemikiran dan paradigma pemikiran digambarkan pada bagan 

berikut ini : 

     Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 
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Dari paradigma penelitian diatas bisa dijelaskan bahwa penelitian ini ingin 

mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh 

Return On Assets (ROA) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada BPR 

Syariah Baiturridha Pusaka Bandung”. 

Tabel 2.2 

Review Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Abdusy 
Syukur  

(2012) 

 

Pengaruh Return 

On Asset (ROA) 

dan Return On 

Equity (ROE) 

Terhadap Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) Pada PT. 

Bank Tabungan 

Negara (persero) 

TBK. 

Pengaruh Return On 
Asset (ROA) dan 
Return On Equity 
(ROE) terhadap 
Capital Adequacy 
Ratio (CAR) pada PT. 
Bank Tabungan 
Negara, Tbk tidak 
signifikan karena 
memiliki tingkat 
signifikan > 0,05 
serta korelasi antara 
Return On Asset 
(ROA) dan Return On 
Equity (ROE) 
terhadap Capital 
Adequacy Ratio    
(CAR) sangat lemah 
dan bersifat positif, 

Persamaan dengan 

judul penulis adalah 

terletak pada 

variabel X yaitu 

sama mencari 

pengaruh Return On 

Assets (ROA) dan 

variabel Y yaitu 

sama yang 

dipengaruhi 

terhadap Capital 

Adequecy Ratio 

(CAR). 

Perbedaan pada 
judul penulis 
terdapat pada 
tempat penelitian 
yang diajukan, tahun 
pembuatan dan 
variabel X hanya 
satu. 

Return On Assets (ROA) Capital Adequecy Ratio (CAR) 



No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 

karena korelasi 
antara kedua 
variabel tersebut 
mendekati 0 dan 
setiap peningkatan 
Return On Asset 
(ROA) dan Return On 
Equity (ROE) 
sebanyak satu 
satuan maka Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR) juga akan 
meningkat.  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Rehla Wifkia 

(2008) 

Pengaruh Return 

On Equity (ROE) 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), Debt ratio 

(DR), Dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap 

Laba PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia TBK 

Tahun 2003-2005 

CAR memiliki nilai t 

hitung sebesar 1,434 

lebih kecil dari nilai t 

tabel  

sebesar 2,021. 

Tingkat signifikansi 

sebesar 0,162 

dibawah 0,5 (5%), ini  

berarti CAR tidak 

mempengaruhi laba 

BMI, sedangkan arah 

koefisien 

mempunyai arah 

positif sebesar 

0,055. Hal ini terjadi 

karena CAR 

(permodalan) 

meningkat yang 

dipicu laba yang 

diakumulasikan 

(laba yang  ditahan) 

Persamaan dengan 

judul penulis adalah 

terletak pada salah 

satu variabel nya 

yakni Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR). 

Perbedaan pada 

judul penulis 

terdapat pada 

tempat penelitian 

yang diajukan, tahun 

pembuatan dan 

variabel Y. 



No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 

oleh pemegang 

saham  

 

3 Indra 

Rahmadika 

 

(2014) 

Pengaruh Return 

On Assets (ROA) 

dan Biaya 

Operasional 

(BOPO) terhadap 

tingkat bagi hasil 

Deposito 

Mudharabah 

pada Bank Umum 

Syariah  

Terdapat pengaruh 

Return On Asset 

(ROA) dan BOPO 

terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah, hal ini 

dikarenakan Return 

On Asset (ROA) yang 

semakin tinggi dapat 

mengakibatkan 

Tingkat Bagi Hasil 

meningkat dan 

BOPO yang semakin 

tinggi dapat 

menyebabkan 

Tingkat Bagi Hasil 

menurun. 

 

Persamaan dengan 

judul penulis adalah 

terletak pada salah 

satu variabel nya 

yakni Return On 

Assets (ROA). 

Perbedaanya 

terletak pada jumlah 

variable X , lalu 

berbeda pula 

variable Y nya serta 

perbedaannya juga 

terletak pada judul, 

tempat dan tahun 

pembuatan. 

2.3 Hipotesis 
Hipotesis asosiatif (hubungan) adalah suatu pernyataan yang menunjukan 

dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2011). 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Return On Assets terhadap Capital Adequacy Ratio 

BPR Syariah Baiturridha Pusaka 

Hα : Terdapat pengaruh Return On Assets terhadap Capital Adequacy Ratio BPR 

Syariah Baiturridha Pusaka 



 


