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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Shariah Enterprise Theory 

Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan stockholders 

merupakan implikasi penggunaan entity theory (atau sebaliknya), lalu 

bagaimana bila orientasi tersebut berubah? Dengan menggunakan 

metafora amanah atau metafora zakat jelas orientasi tersebut berubah. 

Entity theory memiliki nilai individual dan profit oriented, sedangkan 

metafora zakat memiliki sifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat 

(Triyuwono, 2006:350). 

Konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan 

prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan 

informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder adalah enterprise theory. 

Enterprise theory memandang bahwa eksisitensi perusahaan tidak terlepas 

dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan 

masyarakat) (Triyuwono, 200:350-351). 

Sharia Entriprise Theory merupakan enterprise theory yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan yang 

transcendental dan lebih humanis (Purwitasari, 2010). Dalam Shariah 

Enterprise Theory, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus 

diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya bukan hanya 

mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang 
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memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi 

perusahaan atau lembaga. 

Namun, Shariah Enterprise Theorytidak sepenuhnya sesuai dengan 

nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Oleh karena ituShariahEnterprise 

Theory menurut Triyuwono (2006) perlu dilakukan modifikasi sehingga 

sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan mendasarkan kepada nilai-nilai 

keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab, sehingga enterprise 

theory membutuhkan internalisasi nilai, yaitu Tauhid. 

Maka yang berlaku dalam Shariah Enterprise Theoryadalah Allah 

Swt sebagai sumber amanah utama, karena Allah Swt adalah pemilik yang 

tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para 

stakeholders pada prisnsipnya adalah amanah dari Allah Swt yang 

didalamnya melekat taanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan 

tujuan yang ditetapkan oleh Allah Swt yang memberikan Amanah. 

Oleh karena itu, organisasi bisnis dalam hal ini ini bank syariah 

hendaknya dapat mengaplikasikan konsep Shariah Enterprise Theory 

dalam melaksanakan seluruh aktivitas seperti penyaluran dana 

penghimpunan dana dalam bentuk investasi, harus diimbangi dengan 

penerapan perinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah. Penerapan 

prinsip Shariah Enterprise Theory pada bank umum syariah diharapkan 

dapat membuat kinerja bank lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen 

akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.  
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Bank syariah juga akan lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya 

karena semua aktivitas yang dijalankan akan dipertanggungjawabkan 

kepada Allah Swt dan banyak pihak. Penerpan prinsip Sharia Enterprise 

Theory pada bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat 

dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi 

laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah. 

2. Bank 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, disebutkan 

bahwa bankadalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

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

taraf hidup rakyat banyak. Terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu: bank 

konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya seacara konvensional yang berdiri atas 

bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapunbank 

syariahmerupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umun Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu melayani pengusaha 

dalam lingkup menengah, kecil dan mikro dan merupakan salah satu dari 

lembaga keuangan yang mampu untuk melaksanakan peran nya tersebut. 

BPRS diharuskan sehat dan tangguh dan mengoptimalkan layanannya 
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untuk peningkatan pelayanan kepada usaha menengah, kecil dan mikro. 

Sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah, BPRS dituntut agar selalu dapat 

mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya 

untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang 

teguh prinsip kehatian-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah 

secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat dan mampu 

memberikan layanan terbaik kepada masyarakat (Yusuf, 2016). 

Dewasa ini, persaingan antar bank syariah semakin ketat, secara 

langsung maupun tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Meskipun tujuan dari bank syariah itu 

bukan hanya sekedar mencari keuntungan, namun kemampuan bank 

syariah dalam upaya memperoleh keuntungan menjadi indikator penting 

untuk keberlangsungan bank syariah tersebut. Selain itu, kemampuan bank 

syariah dalam menghasilkan keuntungan juga menjadi indikator penting 

untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang 

(Yusuf, 2016). 
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Tabel 2.1 

ROA, CAR, FDR, DPK, BOPO BPR Syariah tahun 2012-2015 

 

Tahun ROA CAR FDR DPK BOPO 

2012 2,64% 25,16% 120,96%   787.923 80,02% 

2013 2,79% 22,08% 120,93%   907.755 80,75% 

2014 2,26% 22,77% 124,24% 1.021.776 87,79% 

2015 2,20% 21,47% 120,06% 1.163.287 88,09% 

Sumber: Bank Indonesia, Statistik BPR Syariah 2012-2015 

Ket :  ROA = Rate on Assets 

 CAR = Capital Adequacy Ratio 

 FDR = Financing To Deposit ratio 

 DPK = Dana Pihak Ketiga 

 BOPO = Biaya Operasional dibagi Pendapatan Operasional 

Berdasarkan tabel diatas, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

selama tahun 2012-2015 dilihat dari statistik yang diperoleh dari Bank 

Indonesia mengalami fluktuasi. Baik ROA, CAR, FDR, DPK dan BOPO 

dari tahun ke tahun menunjukan angka yang relatif naik turun 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio merupakan kecukupan modal yang dimiliki 

oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

resiko yang diukur menggunakan rasio kinerja bank. Salah satu faktor 

penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko 

kerugian adalah bank, semakin tinggi CAR  maka semakin kuat 

kemampuan bank tersebut untuk menangggung resiko dari setiap 

kredit/aktiva produktif yang berisiko (Ruslim, 2012). 
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Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut 

mampu membiayai operasional bank, keadaan yank menguntungkan bank 

tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas 

(Ruslim, 2012). 

Menurut Ruslim (2012) dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih 

dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi 

atas: 

a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang 

(wadiah atau qard dan sejenisnya). 

b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (profit and loss sharin 

Invesment Account) yaitu mudharabah (general invesment 

account/mudharabah mutlaqah, restricted invesment 

account/mudharabah muqayyadah). 

5. Financing To Deposit Ratio (FDR) 

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara 

jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan terhadap jumlah dana yang dihimpun 

pihak ketiga (Mukti,2016).  

Tingginya FDR akan mengakibatkan pendapatan yang diperoleh 

menjadi semakin naik. Karena pendapatan naik maka, profitabilitas (ROA) 

akan naik dan risiko pembiayaan pun kemungkinan akan naik dikarenakan 

banyaknya nasabah yang tidak dapat mengembalikan dana yang telah 
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dipinjamnya. Dengan demikian maka FDR dapat mempengaruhi 

profitabilitas (ROA) serta risiko pembiayaan (NPF) (Mukti, 2016). 

6. Dana Pihak Ketiga 

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam 

bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. 

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari 

pemilik bank itu sendiri, tetapi berasal dari titipan atau penyertaan dana 

orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan 

ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur 

(Listianingrum, 2017). 

Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat 

dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah 

tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah 

maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana 

masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki (Susanti, 2015). 

Menurut Nahdi, Jaryono dan Najmudin (2013) Dana pihak ketiga 

merupakan sumber dan yang terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank 

dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini. 

7. Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional 

Rasio BOPO (Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional) 

merupakan indikator untuk menentukan tingkat efisiensi operasional suatu 

bank. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk 
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menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh 

dari penggunaan aktiva tersebut. Sebuah bank dituntut untuk 

memperhatikan masalah efisiensi karena meningkatnya persaingan bisnis 

dan standar hidup konsumen. Bank yang tidak mampu memperbaiki 

tingkat efisiensi usahanya maka akan kehilangan daya saing baik dalam 

hal mengerahkan dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana 

tersebut dalam bentuk modal usaha (Mukti, 2016). 

8. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan, 

bahkan dapat lebih bagi suatu perusahaan, bahkan dapat lebih penting 

dibandingkan laba, karena laba yang besar saja belum menunjukan bahwa 

kinerja perusahaan telah efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain menghitung 

profitabilitas. Oleh sebab itu, yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

tidak hanya bagaimana usaha memperbesar laba, namun yang terpenting 

adalah usaha untuk meningkatkan profitabilitas (Nahdi, 2013). Tingkat 

profitabilitas bank merupakan suatu kualitas yang diniliai berdasarkan 

keadaan/kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Selain itu 

merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan 

manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas 

manajemen bank tersebut (Yusuf, 2016). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan daftar penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

 Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

No Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

1 Ahmad 

Husaeni 

(2017). 

1.Dana Pihak 

Ketiga 

2.Non 

Performing 

Financing 

Profitabilitas Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara 

simultan Dana Pihak 

Ketiga dan Non 

Performing Financing 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

2 Apriani 

Simatupang 

dan Denis 

Franzlay 

(2016). 

1. CAR 

2. FDR 

3. BOPO 

4. NPF 

 

Profitabilitas Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

CAR, FDR, dan BOPO 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah, 

sedangkan variabel NPF 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank Umum 

Syariah. nilai r² sebesar 

0,504332 menunjukkan 

CAR, FDR, BOPO, dan 

NPF mampu menjelaskan 

mempengaruhi 

Profitabilitas 

3 Cok Istri 

Dian Rini 

Primadewi 

dan I Dewa 

Gede 

Dharma 

Suputra 

(2015). 

1. CAR 

2. NPL 

3.Dana Pihak 

Ketiga. 

 

Profitabilitas Berdasarkan analisis 

didapat hasil Capital 

Adequacy Ratio(CAR) 

berpengaruh Positif pada 

Profitabiltas BPD Bali, 

Non Performing 

Loan(NPL) berpengaruh 

negatif dan Dana Pihak 

Ketiga berpengaruh 

negatif pada Profitabilitas 
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No Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

4 Fathya 

Khaira 

Ummah dan 

Edy Suprapto 

(2015). 

1. CAR 

2. BOPO 

3. NPF 

4. FDR. 

 

Profitabilitas Hasil penelitian 

menunjukkan pada 

hasil VECM jangka 

pendek CAR dan 

NPF tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas BMI, 

sedangkan BOPO 

dan FDR 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

Profitabilitas 

5 Febri Ayu 

Krisna Yanti 

dan Ni Putu 

Santi 

Suryatini 

(2015). 

1. Dana Pihak 

Ketiga 

2. Kecukupan 

Modal 

3. Risiko Kredit 

4. Likuiditas 

 

Profitabilitas Dana Pihak Ketiga, 

Kecukupan Modal 

dan Likuiditas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

Profitabilitas, 

sedangkan Risiko 

Kredit berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

6 Helmia 

Mabchut 

Nahdi, 

Jaryono dan 

Najmudin 

(2013). 

1. Rasio Lancar 

2.Rasio Debt To 

Total Aset 

3.Efisiensi 

Operasional dan 

Kredit 

4.Dana Pihak 

Ketiga 

 

Profitabilitas Perputaran Total 

Aset, Efisiensi 

Operasional dan 

Kredit, Dana Pihak 

Ketiga memiliki 

pengaruh terhadap 

Profitabilitas 

perbankan syariah 

sedangkan Current 

Ratio dan Debt To 

Total Asset Ratio 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas. 
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No Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

7 Ismaulina 

dan Zulfadli 

(2016) 

1. CAR 

2. FDR 

3. BOPO 

Profitabilitas CAR dan BOPO 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

Profitabilitas, 

sedangakan FDR 

memiliki pengaruh 

positif dan tidak 

signifikan rerhadap 

Profitabilitas. 

8 Komang 

Monica 

Cristina 

(2018). 

1. Likuiditas 

2. Risiko Kredit 

3.Dana Pihak 

Ketiga. 

 

Profitabilitas Hasilnya variabel 

Likuiditas, Risiko 

Kredit dan Dana Pihak 

Ketiga mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

9 Linda 

Wiyaningrum 

dan Dina 

Fitrisia 

Septiarini 

(2015). 

1. CAR 

2. NPF 

3. FDR 

4. OER 

Profitabilitas CAR, NPF dan FDR 

tidak mempengaruhi 

signifikan terhadap 

Profitabilitas, 

sedangkan OER 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

10 M.Nur 

Rianto Al 

Arif (2014) 

1.Dummy Spin-

Of 2.Marjin 

Deposito 

3.Non-

Performing 

Financing (NPF) 

4.Rasio Efisiensi 

(BOPO). 

 

Profitabilitas Semua variabel 

independen berdampak 

pada Dana Pihak Ketiga 

di Industri Perbankan 

Syariah di Indonesia 

Kebijakan Spin-Off 

memiliki dampak yang 

baik pada pertumbuhan 

Dana Pihak Ketiga di 

Industri Perbankan 

Syariah di Indonesia. 
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No Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

11 Muhammad 

Yasir Yusuf 

dan  Wan Sri 

Mahrani 

(2016). 

1. Pembiayaan 

2.Dana Pihak 

Ketiga  

3.Financing To 

Deposit Ratio 

4.Non 

Performing 

Financing 

Profitabilitas Pembiayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas 

Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas 

Financing To Deposit 

Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas  

Non Performing 

Financing berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas 

12 Ningsukma 

Hakim dan 

Haqiqi 

Rafsanjani 

(2016). 

1. CAR 

2. FDR 

3. BOPO 

 

Profitabilitas CAR secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. variabel 

FDR secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

berbeda lagi dengan 

BOPO yang secara 

parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

13 Nur Abidah 

Mukti 

(2016). 

1. BOPO 

2. FDR 

3.Risiko 

Pembiayaan 

Profitabilitas Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

BOPO dan FDR 

berpengaruh signifikan 

terhadap Risiko 

Pembiayaan dan BOPO, 

FDR dan Risiko 

Pembiayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 
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No Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitan 

14 Nur Hayati 

dan 

Musdholifah 

(2014). 

1. CAR 

2. NPL 

3. BOPO 

4. LDR 

5. NIM 

 

Profitabilitas Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini 

adalah secara simultan 

CAR, NPL, BOPO, 

LDR, dan NIM 

berpengaruh terhadap 

Profitabilitas sebesar 

44%. sedangkan secara 

parsial CAR, BOPO, 

dan NIM berpengaruh 

terhadap Profitabilitas, 

NPL dan LDR tidak 

berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. 

15 Nurul 

Mahmudah 

dan Ririh Sri 

Harjanti 

(2016) 

1.Capital 

Adequacy Ratio 

2.Financing To 

Deposit Ratio 

3.Non 

Performing 

Ratio 

4.Dana Pihak 

Ketiga 

Profitabilitas CAR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

FDR, Dana Pihak 

Ketiga, dan Tingkat 

Bagi Hasil juga 

berpengaruh positif 

pada Profitabilitas. 

tetapi NPF tidak 

berpengaruh pada 

Profitabilitas. 

16 Tanti 

Luciana 

(Skripsi) 

(2013). 

1.Risiko 

Pembiayaan 

2.Kecukupan  

Modal 

3.Dana Pihak 

Ketiga. 

 

Profitabilitas Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

Risiko Pembiayaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas, 

Kecukupan Modal 

berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas, 

dan Dana Pihak Ketiga 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 
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C. Kerangka Pemikiran  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahmudah dan 

Harjanti (2016) yang berjudul analisis CAR, FDR, NPF, DPK terhadap 

profitabilitas menunjukan bahwa hipotesis CAR berpengaruh positif, FDR, 

DPK berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2016) yang berjudul 

pengaruh BOPO dan FDR terhadap profitabilitas BPRS yang terdaftar di 

Bank Indonesia menunjukan hasil bahwa BOPO dan FDR berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian Nahdi (2013) dengan penelitiannya yang berjudul 

CAR, TATO, BOPO dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas 

menunjukan hasil bahwa BOPO dan dana pihak ketiga berpengaruh positif, 

CAR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian Riyadi dan Yulianto (2014) dengan penelitiannya yang 

berjudul pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, FDR dan 

NPF terhadap profitabilitas menunjukan hasil bahwa FDR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. 

Berikut ini adalah kerangka berfikir penelitian yang dapat disusun 

berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

Independen          Dependen 

 

   H1(+) 

         H2(+)                      

              H3(+)     

    

   H4(+) 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal 

yang harus dipenuhi oleh suatu bank, minimum 8% (delapan persen) yang 

berperan untuk menampung suatu risiko kerugian yang kemungkinan 

dialami oleh suatu bank. Jadi, semakin tinggi Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dari sebuah bank maka dapatdikatakan semakin baik pula 

kemampuan suatu bank dalam menanggung risiko kerugian yang 

disebabkan dari setiap kredit yang disalurkan bank/aktiva produktif yang 

berisiko pada bank tersebut, serta itu tandanya bank mampu membiayai 

kegiatan operasional dari bank tersebut maka hal itu akan memberikan 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR) (X2) 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK) (X3) 

Profitabilitas (Y) 

BOPO (X4) 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) (X1) 
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kontribusi yang besar terhadap profitabilitas bank tersebut (Sari,2015). 

Penelitan Mahmudah dan Harjanti (2016), Ariyani (2010) serta Primadewi 

dan Suputra (2015) yang membuktikan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian 

diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas. 

2. Pengaruh Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukan efektif 

tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR 

menunjukan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank 

dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang 

diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah 

hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena 

apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada 

nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh 

kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyaldi dan 

Yulianto, 2014). Financing To Deposit Ratio (FDR) diukur dengan 

membandingkan total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). 

FDR dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan istilah Loan to 
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Deposit Ratio (LDR) (Widyaningrum dan Septiarini, 2015). Penelitan 

Riyadi dan Yulianto (2014), Ismaulina dan Zulfaldi (2016) serta 

Simatupang dan Franzley (2016) membuktikan hasil bahwa FDR 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 : Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas  

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari 

masyarakat (pihak ketiga) baik itu dana berasal dari badan usaha maupun 

dari perorangan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. Kredit yang diberikan atau disalurkan ke masyarakat baik 

perorangan maupun badan usaha dapat mendorong pendapatan yang 

dihasilkan oleh suatu bank, sehingga bank dapat menghasilkan bunga dari 

pemberian kredit tersebut, dari bunga yang diperoleh itulah bank dapat 

mendaptkan laba atau profit, sehingga hal tersebut dapat menambah 

ataupun meningkatkan profit suatu bank (Sari,2015) 

Sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga 

besar pengaruhnya. Sumber dana yang didapatkan oleh bank akan 

disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Dengan 

penyaluran pembiayaan tersebut bank syariah akan memperoleh 

pendapatan dari bagi hasil yang dibayarkan oleh debitur ke bank. Sesuai 

dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan 
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sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber 

dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan 

bank sebagai mudharib (penghimpun dana), bank syariah harus lebih 

dahulu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

(Pangestika, 2017). Penelitan Mahmudah dan Harjanti (2016), Yanti dan 

Suryatini (2015) serta Ahmad Husaeni (2017) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. Berdasarkan 

uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis ketiga 

sebagai berikut: 

H3 : Dana Pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

4. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

Profitabilitas juga berhubungan dengan efisiensi operasional. Faktor 

efisiensi operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO, yaitu 

kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat keuntungannya agar 

dapat menutupi biaya-biaya operasionalnya. Semakin efisien operasional, 

maka semakin efisien pula dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan. Permasalahan esisiensi adalah seberapa efektif perbankan 

menggunakan sumber daya seperti yang telah dianggarkan dan tidak boros 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Salah satu indikator yang 

digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi operasional suatu bank 

adalah biaya operasional dan pendapatan operasional (Almadany, 2012). 
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Hasil akhir dari aktivitas bank akan menghasilkan biaya dan juga 

keuntungan operasional. Kedua hal ini mempengaruhi tingkat efisiensi 

operasional bank yaitu kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan 

dari penggunaan aktivanya. Dengan tingkat biaya yang dikeluarkan dalam 

mencapai keuntungan maka menyebabkan rendahnya efisiensi operasional 

bank dan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas (Mukti, 

2016). 

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. BOPO atau yang sering 

disebut dengan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (Mukti, 2016). 

Penelitan Ariyani (2010), Almadani (2012) serta Zulfikar (2014) Biaya 

Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H4 :  Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
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