
 
 

i 
 

PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, 

KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI OPERASIONAL  

TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018) 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar  

Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu  

Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

Oleh : 

SOBRI AKSAN 

NPM. 1551020309 

Jurusan : Perbankan Syariah 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAM\PUNG 

1441 H/2020 M 



 
 

ii 
 

PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, 

KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI OPERASIONAL  

TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK  

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018) 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) dalam Ilmu  

Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh :  

Sobri Aksan 

1551020309 

 

Program Studi : Perbankan Syariah     

 

 

 

Pembimbing I  : Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA. 

Pembimbing II  : Gustika Nurmalia, M.Ek 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H/ 2020 M 



 
 

iii 
 

ABSTRAK   

 

Kinerja keuangan pada Perbankan Syariah menjadi penilaian penting 

terhadap keunggulan dari suatu entitas. Penilaian keberhasilan kinerja keuangan 

bank syariah  dapat dilihat dengan rasio Pertumbuhan Laba. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi yaitu  Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Kecukupan 

Modal dan Efisiensi Operasional. Dalam penelitian ini, penulis membahas tiga 

permasalahan yaitu bagaimana pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, 

kecukupan modal, dan efisiensi operasional secara parsial terhadap kinerja 

keuangan, bagaimana pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan 

modal, dan efisiensi operasional secara simultan terhadap kinerja keuangan, dan 

bagaimana pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan 

efisiensi operasional dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan 

modal, dan efisiensi operasional secara parsial terhadap kinerja keuangan, 

mengetahui pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan 

efisiensi operasional secara simultan terhadap kinerja keuangan, dan menganalisis 

pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi 

operasional dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan 14 populasi kemudian diambil 13 sampel pada Bank Umum 

Syariah. data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan  

tahunan periode 2014-2018 yang dipublikasi oleh masing-masing Bank Umum 

Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan program SPSS menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji 

hipotesis yang dilakukan adalah uji T, uji F, dan koefisien determinasi Adjusted 

R2 dengan taraf signifikan sebesar 5%.  Berdasarkan periode pengamatan 

menunjukan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas, 

uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolineritas tidak ditemukan 

variabel yang menyimpang dari aturan uji asumsi klasik. hasil uji parsial 

menunjukan bahwa NPF tidak berpengaruh, FDR tidak beroengaruh, CAR tidak 

berpengaruh dan variabel BOPO berpengaruh negatif  terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan  hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel 

NPF, FDR, CAR dan BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan, dalam perspektif perbankan syariah dibahas mengenai manajemen yang 

terorganisir serta sifat tolong menolong sehingga dapat mampu bertahan dalam 

keadaan defisit sehingga amanah dalam pengelolaan dananya penghimpunan dan 

penyaluran dana  berbasis bagi hasil, diperbolehkan karena tidak membebankan 

bunga, melainkan bagi hasil antara bank dengan nasabah.   

 
Kata Kunci : Risiko Pembiayaan (NPF), Risiko Likuiditas (FDR), Kecukupan 
Modal (CAR) dan  Efisiensi Operasional (BOPO), dan Kinerja Keuangan 
(Pertumbuhan Laba). 
  



 
 

iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama        : Sobri Aksan   

NPM      : 1551020309   

Jurusan/Prodi   : Perbankan Syariah   

Fakultas       : Ekonomi dan Bisnis Islam   

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH RISIKO 

PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, KECUKUPAN MODAL DAN 

EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK 

SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2018 DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun 

sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian 

yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain 

waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab 

sepenuhnya ada pada penyusun.  

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.    

 

 

Bandar Lampung, 07 Januari 2020  

Penulis,    

 

 

 

Sobri Aksan 

NPM : 1551020309 

 



 
 

v 
 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260 

 

 

PERSETUJUAN 

 

Judul Skripsi : PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO 

LIKUIDITAS, KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI 

OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

BANK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018) 

Nama : Sobri Aksan 

NPM : 1551020309 

Jurusan : Perbankan Syariah 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

MENYETUJUI 

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang 

Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

Pembimbing I,  

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Suharto, SH., MA. 

NIP. 195304231980031003 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Gustika Nurmalia, M.Ek 

NIP. - 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan Perbankan Syariah 

 

 

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy 

NIP. 198208082011012009 



 
 

vi 
 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260 

 

PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul "PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO 

LIKUIDITAS, KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI OPERASIONAL 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK DALAM PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 

2014-2018)" disusun oleh Sobri Aksan NPM: 1551020309, Jurusan: Perbankan 

Syariah telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari Selasa, tanggal 21 April 2020 

 

 

TIM MUNAQOSYAH 

Ketua Sidang : Any Eliza, S.E.,M.Ak (...…..…………..)  

Sekretaris : Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy (...…..…………..) 

Penguji I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy (...…..…………..)      

Penguji II : Gustika Nurmalia, M.Ek (...…..…………..) 

 

 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
 

 

 

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I 

 NIP. 198008012003121001 



 
 

vii 
 

MOTO 

 

                              

(Q.S Al-Kahf : 7) 

 

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai 

perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara 

mereka yang terbaik perbuatannya”
1
 (Q.S Al-Kahf : 7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang 

dimaksudkan dalam penulisan skripsi. adapun judul skripsi ini adalah 

“PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, 

KECUKUPAN MODAL DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN BANK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018)”. Maka 

penulis mencoba menguraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut agar 

tidak menjadi kesalah pahaman tafsir oleh berbagai pihak. ada beberapa istilah 

yang coba penulis uraikan, antara lain : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari suatu peristiwa 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang
2
 

2. Risiko Pembiayaan adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak  

peminjam (counterpetry) tidak dapat dan atau tidak mampu memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.
3
 

                                                           
2
 Team Pusat Bahasa Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa  

Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h.1045 
3
 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankkan: 3 Pilar Kesepakatan Basel II terkait 

Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 22. 
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3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

menggangu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4
 

4. Kecukupan Modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu 

kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembagapenyimpanan harus 

menangani permodalan mereka.
5
 

5. Efisiensi Operasional rasio yang membandingkan beban operasional 

dengan pendapatan operasional, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional agar 

tidak membengkak.
6
 

6. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba.
7
 

7. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam yang 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW.
8
 

Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti memilih judul 

Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Kecukupan Modal dan 

                                                           
4
  2011. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 103 DPbs. 2011 
5
 Warsono, Manajemen Keuangan Perusahaan, (Malang:Bayu Media Publishing), 2003 

6
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Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2013-

2017) 

B. Alasan Memilih judul 

Adapun yang menjadi alasan dasar penulis dalam memilih judul skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Objektif 

Perkembangan perbankkan syariah di Indonesia memang relatif besar 

terutama pada bank umum syariah. Terbukti dari tahun 2014 hingga tahun 

2018 mengalami kenaikan, dari 12 unit bank umum syariah menjadi 14 unit 

bank umum syariah, namun kemampuan bank umum syariah dalam 

mencetak laba masih minim.
9
 Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 

2018 menunjukan, rasio pendapatan bersih yang di peroleh dari total asset 

return on asset (ROA) masih rendah.
10

 Hal tersebut dapat dibuktikan dari 

data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) otoritas jasa keuangan 

menunjukan, posisi Return Of Asset Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 

0,46% pada akhir agustus 2015. Sedangkan return of asset bank umum 

konvensional tercatat menyentuh 2,30%. Sementara itu total laba tahun 

                                                           
9
 Otoritas Jasa Keuangan (On-line),tersediadi: 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan. 
10

 Kontan.co.id (On-line),tersediadi:https://www.m.kontan.co.id/news/profitabilitas-bank-

syariah-masih-mini 
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berjalan tahun 2014 dari bank umum syariah mencapai Rp 1,79 triliun, 

padahal laba bersih sebelumnya tahun 2013 menembus Rp 3,28 triliun.
11

 

2. Secara Subjektif  

Pokok bahasan proposal ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni 

Perbankan Syariah. Dimana merupakan suatu kajian disiplin keilmuan yang 

berkaitan dengan manajemen dana di Perbankan Syariah. Penulis optimis 

dapat menyelesaikan proposal ini karena tersedianya sumber dari literatur 

yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber lainnya seperti jurnal, buku, 

artikel, dan data yang diperlukan dari laporan keuangan  Bank Syariah 

Umum periode 2014-2018. 

C. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan 

fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat 

dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank 

syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun) 

                                                           
11

 BeritaSatu.com (On-

line),tersediadi:https://www.beritasatu.com/ekonomi/322241/profit- tabilitas-perbankan-syariah-

masih-menurun 
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kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung 

gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.
12

 

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahaya berdasarkan prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha 

Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah yang 

terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. 

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya undang-undang NO. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang 

tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, undang-undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk 

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi 

bank syariah.
13

 

Pengembangan Perbankan Syariah diarahkan untuk kemaslahatan 

terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian 

Nasional 

  

                                                           
12

Otoritas Jasa Keuangan (On-line),tersediadi: 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan”. 
13

 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),  

h. 52. 
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Gambar.1.1 

Grafik Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia 

 

Sumber: Snapshot OJK October 2018, Data Diolah 2019 

Berdasarkan snapshot OJK oktober 2018 pada grafik perkembangan 

jumlah perbankan syariah di Indonesia menunjukan bank umum syariah 

dimulai dari tahun 2014 hingga oktober 2018 mengalami kenaikan, hal ini 

dibuktikan dengan adanya 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 

2019 hingga saat ini telah terdapat 14 unit bank umum syariah (BUS) terdiri 

dari Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRISyariah, Bank Jabar Banten 

Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank 

Panin Dubai Syariah, Bank Sariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan 

Pensiun Nasional Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia. Hal ini 
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menunjukan bahwa saat ini grafik perkembangan bank syariah di Indonesia 

mengalami kemajuan yang sangat pesat.
14

 

Kinerja keuangan dapat dilihat dari segi profitabilitas perusahaan 

tersebut dimana profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba.Pengukuran kinerja secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan financial. 

Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan 

informasi informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas 

pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial 

adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu 

kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan 

laba rugi dan neraca.
15

 

Salah satu kegiatan utama bank untuk meningkatkan kinerja keuangan 

adalah memberian pembiayaan, selain menjadi sumber pendapatan bank, 

aktivitas pemberian pembiayaan rentan terhadap risiko yang dapat menjadi 

salah satu penyebab utama bank menghadapi masalah dan berujung dengan 

kebangkrutan. Masalah dalam aktivitas memberikan pembiayaan yang umum 

terjadi adalah ketidak mampuan nasabah untuk melakukan kewajibannya 

kepada pemberi pembiayaan. Surat edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP/2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat 

                                                           
14

 Otoritas Jasa Keuangan (On-

line),tersediadi:https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-

Kelembagaan”. 
15

 Imam Wahyudi, Et.al. Manajemen Risiko Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013),  

h. 212 
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kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. 

Risiko Pembiayaan merupakan risiko yang digunakan untuk mengukur tingkat 

permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Untuk mengukur 

tingkat risiko pembiayaan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Non 

Performing Financing (NPF) sebagai proksi. Non Performing Financing dapat 

mengukur kemampuan bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah 

yang dihadapi. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah, namun ketika 

nasabah gagal memenuhi kewajibannya maka masalah pembiayaan bermasalah 

akan meningkat. Tingginya tingkat rasio Non Performing Financing memiliki 

arti kualitas pembiayaan suatu bank buruk dan menyebabkan pembiayaan 

bermasalah semakin banyak, sehingga kerugian yang timbul akibat 

pembiayaan bermasalah semakin besar. Manajemen bank harus mengetahui 

bagaimana kebijakan pembiayaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional 

bank, sehingga akan berdampak pula terhadap tingkat kinerja keuangan yang 

dicapai oleh bank itu sendiri.
16

 

Pengelolahan Likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks 

dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola 

oleh bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang bersifat jangka 

pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Secara teknis likuiditas dapat 

diartikan kemampuan terus menerus perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio likuiditas yang 

                                                           
16

 Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 25 
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umum dipergunakan di dalam perbankan syariah, financing to Deposit Ratio 

merupakan komposisi perbandingan antara jumlah pembiayaan yang 

disalurkan dengan jumlah dana yang digunakan, modal sendiri dan juga dana 

masyarakat yang dihimpun. Tinggi rendahnya tingkat financing  to Deposit 

Ratio dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada suatu bank. Berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 Batas aman Financing to Deposit 

Ratio pada bank berkisar antara 78-10 persen. Tingkat financing to Deposit 

Ratio yang tinggi menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam kondisi 

illikuid atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sebaliknya 

tingkat rasio yang rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Bank yang berada dalam 

kondisi illikuid akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali 

kepercayaan masyarakat dan menyulitkan kegiatan operasional utama bank itu 

sendiri dalam penyaluran pembiayaan sehingga berdampak terhadap tinggi 

rendahnya kinerja keuangan. 
17

 

Selain risiko kredit dan risiko likuiditas, bank juga harus 

memperhatikan tingkat kecukupan modal. Tingkat kecukupan modal yang 

memadai dapat melindungi sebuah bank ketika mengalami kerugian dari 

aktivitas operasional yang tidak terduga. Setiap bank secara umum diwajibkan 

untuk mempertahankan dana modal yang memadai untuk menghadapi 

kemungkinan terjadinya suatu hal buruk di masa depan. Capital Adequacy 

                                                           
17

 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari‟ah (Yogyakarta: Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 17 
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Ratio (CAR) merupakan proksi untuk mengukur pemenuhan kewajiban 

permodalan suatu bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

No.15/12/PBI/2013, permodalan minimum yang harus dimiliki oleh suatu bank 

adalah 8%. Selain sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan 

operasional, permodalan juga berfungsi sebagai sebuah fondasi bagi bank itu 

sendiri terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. 

Penilaian tingkat kesehatan perbankan salah satunya dilakukan melalui 

penilaian terhadap komponen rasio BOPO. Rasio BOPO dipergunakan sebagai 

proksi untuk mengukur tingkat efisiensi operasional dari suatu bank. Biaya 

operasional yang tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang diperoleh 

oleh bank akan mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut BOPO adalah 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Jika tingkat BOPO yang 

dihasilkan semakin rendah maka kinerja manajemen dari bank tersebut berarti 

semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada untuk kegiatan operasionalnya.
18

 

Perkembangan perbankkan syariah di Indonesia memang relatif besar 

terutama pada bank umum syariah. Terbukti dari tahun 2014 hingga tahun 

2018 mengalami kenaikan, dari 12 unit bank umum syariah menjadi 14 unit 

bank umum syariah, namun kemampuan bank umum syariah dalam mencetak 

                                                           
18

 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pusat 

Alvabet, 2006), h. 6 
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laba masih minim. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per juni 2018 

menunjukan, rasio pendapatan bersih yang di peroleh dari total asset return on 

asset (ROA) masih rendah.
19

 Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Posisi return of asset  (ROA) 

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (BUS) 

Bank Tahun ROA 

Bank Umum Konvensional 2015 0,46% 

Bank Umum Syariah (BUS) 2015 2,30% 

Sumber : Website BeritaSatu.com data diolah 2019 

Tabel 1.2 

Total Laba Tahun Berjalan Bank Umum Syariah (BUS) 

No Tahun Total Laba Tahun Berjalan 

1 2013 Rp 3,28 Triliun 

2 2014 Rp 1,79 Triliun 

Sumber : Website Bank Indonesia data diolah 2019 

 

Data diatas menunjukan posisi return of asset (ROA) Bank Umum 

Konvensional tercatat menyentuh 2,30% pada akhir agustus 2015, sedangkan 

return of asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 0,46%. Hal 

tersebut membuktikan bahwa ROA yang dihasilkan Bank Umum Syariah 

masih terbilang sangat rendah dibandingkan Bank Umum Konvensional.
20

 

Sementara itu total laba tahun berjalan tahun 2014 dari Bank Umum 

Syariah mencapai Rp 1,79 triliun, padahal laba bersih sebelumnya tahun 2013 

                                                           
19

 Kontan.co.id (On-line),tersediadi:https://www.m.kontan.co.id/news/profitabilitas-bank-

syariah-masih-mini 
20

 BeritaSatu.com (On-

line),tersediadi:https://www.beritasatu.com/ekonomi/322241/profit- tabilitas-perbankan-syariah-

masih-menurun 
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menembus Rp 3,28 triliun. Hal tersebut juga menunjukan ROA yang dihasilkan 

Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang sangat tinggi pada tahun 

2013 sampai 2014. 

Berdasarkan hal tersebut maka Bank Umum Syariah (BUS), sudah 

seharusnya mengelolahan rasio kinerja bank yang baik secara maksimal untuk 

meningkatkan kinerja keuangan bank dengan laba yang diinginkan, agar 

performa Bank Umum Syariah tetap stabil dan dapat bersaing dengan bank 

konvensional. Maka dengan adanya permasalahan-permasalahaan diatas, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pengaruh risiko 

pembiayaan, risiko likuiditas, kecukupan modal serta efisiensi operasional 

terhadap kinerja keuangan, dengan tidak melanggar aturan yang telah di 

tetapkan oleh syariat islam atau tetap pada konsep ekonomi islam yang telah di 

jelaskan dalam Q.S An-Nisa : ayat 29. 

                         

                         

        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. 
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(Q.S. Alam Nasyrah : 7-8) 

                      

Artinya : Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul “PENGARUH 

RISIKO PEMBIAYAAN, RISIKO LIKUIDITAS, KECUKUPAN 

MODAL, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Kecukupan 

Modal dan Efisiensi Operasional secara parsial terhadap Kinerja Keuangan 

Bank Umum Syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Kecukupan 

Modal dan Efisiensi Operasional secara simultan terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, Kecukupan Modal dan 

Efisiensi Operasional dalam perpektif ekonomi islam?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahuit sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko 

Likuiditas, Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional secara parsial 

terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko 

Likuiditas, Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional secara simultan 

terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, 

Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional dalam perpektif Ekonomi 

Islam.  

F. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapa 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 

kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan ilmu kinerja keuangan bank 

dan lebih khusus lagi yang terkait dengan risiko pembiayaan, risiko 

likuiditas, kecukupan modal serta efisiensi operasional terhadap kinerja 
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keuangan bank dan juga dalam pandangan pespektif ekonomi islam pada 

Bank Umum Syariah (BUS). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank 

Setelah mengetahui apakah variabel risiko pembiayaan, risiko likuiditas, 

kecukupan modal serta efisiensi operasional berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan atau tidak, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadikan masukan bagi pihak Perbankan untuk langka yang harus 

dilakukan dalam meminimalisir risiko-risiko pada bank, khusus nya 

pembiayaan kredit bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS). 

b. Bagi Penulis 

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang 

lebih mendalam lagi mengenai Perbankan Syariah khusus nya dalam 

Kinerja Keuangan Bank serta memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Studi Perbankan Syari’ah. 

c. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam kajian ilmu kinerja 

keuangan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

kajian bagi penelitian-penelitian baru yang akan melakukan penelitian 
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yang sejenis terkait pengaruh risiko pembiayaan, risiko likuiditas, 

kecukupan modal serta efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan 

bank. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Bank Syariah di Indonesia 

1. Definisi dan Dasar Hukum Bank Syariah 

a. Definisi Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan nya mengacu pada 

hukum islam, dan dalam kegiatan nya tidak membebankan bunga 

maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima 

oleh bank syariah maupun yang di bayarkan nasabah tergantung dari 

akad.
21

 Bank syariah adalah bank yang tata cara operasi nya mengikuti 

ketentuan – ketentuan syariah islam. Salah satu yang harus di jauhi dalam 

muamalah islamadalah praktik - praktik yang mengandung unsur riba. 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan - ketentuan Al-Qur’an dan 

hadist.
22

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang 

dalam pelaksanaan maupun tata cara operational nya mengacu pada 

ketentuan – ketentuan  syariah islam dan tidak mengandung unsur riba. 

 

 

                                                           
21

 Ismail, Perbankan Syariah (Surabaya: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), h. 32 
22

 Awaluddin, Kualitas Product dan Kualitas Layanan Perbankan Syariah di   Indonesia 

( Makassar: Alauddin University press, 2013), h. 22. 
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b. Dasar Hukum Bank Syariah 

Berdiri nya bank syariah di  Indonesia tentu memiliki landasan atau 

dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala 

aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Landasan 

hukum tersebut antara lain: 

1) Landasan Hukum Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283. 

                     

                        

                       

        

 

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para 

saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”
23

 

Dalam Tafsir  Fi Zhilalil Qur’an di jelaskan apabila ketika 

yang berhutang dan yang memberi hutang sedang bepergian dan tidak 

mendapatkan juru tulis. Maka, untuk mempermudah jalan nya 

                                                           
23
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muamalah ini harus di sertai dengan jaminan kepercayaan dan harus 

menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi hutang 

sebagai jaminan hutang tersebut. Selanjut nya di jelaskan bahwa orang 

yang berhutang adalah memegang amanat yang berupa hutang dan 

yang berpiutang memegang amanat berupa barang jaminan (dari yang 

berhutang). Kedua nya di seru untuk menunaikan amanat masing-

masing atas nama takwa kepada Allah swt.
24

 

2) Landasan Hukum Perundang-Undangan  

Beberapa landasan hukum undang-undang yang mengatur tentang 

bank syariah antara lain:
25

 

a) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 

b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

c) Undang-Undang No. 23 tahun 2003  

d) Undang-Undang No 21 tahun 2008 

e) Peraturan Bank Indonesia 

(1) PBI No. 9/19/PBI/2007 berisi tentang pelaksanaan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan pe 

nyaluran dana serta pelayanan jasa dari bank syariah.  

                                                           
24
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(2) PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjalankan 

kegiatan usaha nya atau tugas nya berdasarkan atas prinsip 

syariah. 

2. Prinsip Dasar Bank Syariah 

Dalam menjalankan setiap kegiatan operational nya, bank syariah 

memiliki prinsip utama yang di jadikan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip 

utama tersebut antara lain: 

a. Tidak mengandung praktik “Maghrib” 

1) Maysir/judi. Maysir merupakan transaksi yang di gantungkan kepada 

suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 

2) Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk 

harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lain nya. Gharar 

dapat terjadi pada transaksi yang objek nya tidak jelas, tidak di miliki, 

tidak di ketahui keberadaan nya. 

3) Haram yang berarti larangan atau penegasan. Dalam kegiatan 

ekonomi setiap orang di harapkan untuk menghindari semua yang 

haram, baik yang haram zat nya maupun haram selain zat nya.  

4) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) contoh nya 

seperti dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan 

nasabah penerima mengembalikan dana yang di terima melebihi 

pokok pinjaman karena berjalan nya waktu. 
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5) Batil/tidak sah. Dalam Q.S Al-Baqarah:188, Allah menegaskan bahwa 

dalam aktivitas ekonomi tidak boleh di lakukan dengan jalan yang 

batil seperti mengurangi timbangan, menimbun barang, menipu atau 

memaksa.
26

 

b. Menjalankan Bisnis yang Berbasis Syariah   

Semua transaksi harus di dasarkan pada akad yang di akui oleh 

syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab 

(penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang 

berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip 

syariah. Semua transaksi ekonomi yang menghendaki keuntungan, wajib 

di ikuyti „iwadh berupa resiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. 

Apaabila tidak ada „iwadh maka transaksi tersebut di kategorikan riba.
27

 

c. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah  

Lembaga keuangan syariah mempu nyai dua peran sekaligus yaitu 

sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga 

keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa 

pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi 

sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan pe nyaluran dana 

zakat, infak dan sedekah.  

3.  Fungsi Dasar Bank Syariah 
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Fungsi utama bank syariah sama seperti bank pada umum nya, 

fungsi-fungsi tersebut antara lain:  

a. Penghimpunan dana masyarakat, yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Bank syariah menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan akad al-wadi‟ah dan 

dalam bentuk investasi dengan akad al-mudharabah. 

b.  Penyaluran dana kepada masyarakat, yaitu me nyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Masyarakat dapat mendapatkan 

dana dari bank dengan mengikuti semua persyaratan dan ketentuan yang 

berlaku. 

c. Pelayanan jasa bank, yaitu merupakan fungsi bank yang ketiga. 

Pelayanan jasa bank di berikan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam menjalankan aktivitas nya. Pelayanan ini berbentuk 

pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, 

kliring, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lain nya.
28

 

4. Sistem Operational Bank Syariah 

a. Sistem operational bank syariah di mulai dari kegiatan penghimpunan 

dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat di lakukan dengan 

skema investasi maupun skema titipan..Dalam penghimpunan dana 

dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank 

syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa di sebut dengan 
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mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank 

syariah berperan sebagai penerima titipan. 

b.  Dana yang di terima oleh bank syariah selanjut nya di salurkan kepada 

berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengeola investasi, pembeli 

barang, dan penyewa barang atau jasa yang di sediakan oleh bank 

syariah. Pada saat dana di salurkan dalam bentuk investasi, bank syariah 

berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana di salurkan dalam 

kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat di 

salurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai 

pemberi sewa. 

c.  Dana dari pe nyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjut 

nya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari 

jual beli dan fee dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang di peroleh 

dari instrument pe nyaluran dana lain yang di bolehkan. 

d.  Pendapatan yang di terima dari kegiatan pe nyaluran selanjut nya di 

bagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Pe nyaluran 

dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil 

yang di sepakati. Adapun pe nyaluran dana kepada nasabah penitip dana 

bersifat sukarela tanpa di tetapkan di  muka sebelum nya dan biasa di 

sebut dengan istilah bonus. 

e.  Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana pe nyaluran, bank 

syariah dalam system operational nya juga memberikan layanan jasa 
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keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan 

lain sebagi nya. Oleh karena jasa tersebut di lakukan tanpa menggunakan 

dana dari pemilik dana maupun penitip dana, makan pendapatan yang di 

peroleh dari jasa tersebut dapat di miliki sepenuh nya oleh bank syariah 

tanpa harus di bagi.
29

 

B. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini berhubungan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, 

maka peneliti memilih teori keagenan. Teori keagenan adalah cabang dari 

“game theory” yang mempelajari bentuk kontrak untuk memotivasi pemikiran 

manager (agent) agar bertindak atas nama pemegang saham (principal) ketika 

terjadinya konflik kepentingan manager (agent) yang berbeda dengan para 

pemegang saham (principal).
30

 

Teori keagenan menagasumsikan bahwa semua individu bertindak 

untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi menyebut agen sebagai 

manajemen yang mengelola perusahaan sedangkan prinsipal adalah pemegang 

saham. Agen disasumsikan tidak hanya tertarik dengan kompensasi keuangan 

namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti 

waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, maupun jam kerja yang 

fleksibel.
31
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Secara umum, pemilik perusahaan ingin memaksimalkan nilai saham. 

Akan tetapi ketika manajemen memiliki sebagian besar saham perusahaan 

yang dikelolanya tersebut, manajemen pasti akan memilih strategi yang 

menghasilkan apresiasi saham. Ketika manajer tidak sebagai rekan maupun 

pemilik, manajer akan lebih memilih strategi yang meningkatkan kompensasi 

pribadi mereka sendiri sedangkan kepentingan pemilik akan diabaikan. Biaya 

masalah keagenan dan biaya dari tindakan yang dilakukan untuk 

meminimalkan masalah keagenan disebut biaya keagenan (agency cost). Biaya 

keagenan ditemukan ketika terdapat perbedaan kepentingan antar pemegang 

saham dengan manajer, atasan dengan bawahan, bahkan antar manajer.
32

 

Teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu:  

1. Asumsi tentang sifat manusia (Human Assumptions). 

Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Self Interest, yaitu manusia mengutamakan kepentingan diri sendiri. 

b. Bounded Rationality, yaitu sifat manusia yang cenderung memilih        

keterbatasan rasionalitas.  

c. Risk Aversion, yaitu sifat manusia yang cenderung memilih menghindari 

risiko. 

2. Asumsi tentang keorganisasian (Irganizatinal Asumptions) 

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 

a. Konflik sebagai tujuan antar pertisipan. 
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b. Efisiensi sebagai suatu kriteria efektifitas 

c. Asimetri informasi antar partisipal dan agen 

3. Asumsi tentang informasi (Informtion Assumption).
33

 

Berdasarkan tiga asumsi yang melandasi teori agensi di atas, maka 

penelitian ini menggunakan asumsi informasi merupakan asumsi yang 

menyatakan bahwa informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Pihak 

manajemen atau manajer, merupakan kunci dari segala sumber informasi yang 

beredar di lingkungan perusahaan. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan daripada 

principal. Dengan informasi yang dimilikinya tersebut, manajer harus dapat 

mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan 

kepada pemilik. Para agen berkepentingan untuk mendapatkan imbalan yang 

sesuai untuk kinerjanya dalam mengoperasionalkan perusahaan.
34

 

 

C. Risiko Pembiayaan 

1. Pengertian Risiko Pembiayaan 

Risiko Pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau 

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati. Risiko Pembiayaan pada umumnya melekat pada 

seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh bank yang 

kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit 
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(issuer) atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko Pembiayaan juga 

dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, 

wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.
35

 

Sebagaimana dalam Islam Allah SWT melarang umatnya untuk 

memakan hak orang lain, sebagaimana allah SWT berfirman dalam Q.S An-

Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

                         

                        

            

Artinya: 

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 

2. Kualitas Pembiayaan  

Kualitas pembiayaan dilihat dari kemampuan membayar debitur ditetapkan 

menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:  

a. Lancar  

1) Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil/margin/ujrah tepat waktu 

dan tidak ada tunggakkan serta sesuai dengan persyaratan akad.  
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2) Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau lebih dari 80% dari proyeksi pendapatan.  

3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat.  

4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.  

5) Patuh terhadap perjanjian pembiayaan.  

6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasikan dengan jelas.  

b. Dalam Perhatian Khusus  

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 

90 hari.  

2) Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau lebih 80% dari proyeksi pendapatan.  

3) Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat  

4) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.  

5) Cukup patuh terhadap perjanjian pembiayaan.  

6) Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasikan, namun kurang 

sesuai dengan struktur/ jenis pembiayaan. 
36

 

c. Kurang Lancar 

1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin 

yang telah melewati 90 hari sampai dengan 120 hari.  
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2) Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau kurang dari80% dan lebih dari 30% dari proyeksi 

pendapatan.  

3) Nasabah menyampaikan informasi keungan tidak teratur dan tetapi 

akurat.  

4) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 

agunan lemah.  

5)  Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak 

prinspil. 

6) Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan 

keuangan.  

7) Kewajiban sumber pembayaran berasal dari sumber lain dan kurang 

sesuai secara material.  

d. Diragukan 

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah 

melewati 120 hari sampai dengan 180 hari.  

2) Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau kurang dari 80% dari proyeksi pendapatan.  

3) Nasabah menyampaikan informasi keunagan tidak teratur dan 

meragukan.  

4) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah. 
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5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian 

piutang.  

6) Kewajiban sumber pembayaran tidak diketahui dan kurang sesuai 

secara material.
37

 

e. Macet 

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah 

meewati 180 hari.  

2) Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah reaisasi pendapatan 

sama atau kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan selama lebih dari 

3 periode pembayaran berturut-turut.  

3) Nasabah tidak menyampaikan informasi keungan.  

4)  Dokumentasi perjanjian piutang dan/atau pengikatan agunan tidak 

ada. 

3. Perhitungan Risiko Pembiayaan 

Penilaian kemampuan koletibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan 

kembali pembiayaan yang tela dikeluarkan sampai dengan lunas digunakan 

sebuah rasio yang disebut dengan Non Performing Financing (NPF). NPF 

diukur dari perbandingan antara persentase jumlah pembiaayn yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Semakin 
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tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiaayaan suatu bank 

dan tentunya bank semakin berisiko dalam kondisi yang bermasalah.
38

 

Risiko Pembiayaan (Non Profit Finance) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

NPF =  
                 

            
  x 100% 

D. Risiko Likuiditas 

1. Pengertian Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah risiko yang diakibatkan ketidak mampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban yanh jatuh tempo dari sumber pendanaan 

arus kas atau dari asset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan 

tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
39

 

2. Permasalahan Likuditas pada bank Islam dapat terjadi jika beberapa 

kejadian dibawah ini muncul.
40

 

a. Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar, bank Islam 

tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut 

b. Ketika bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah 

besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi, bank 

Islam tidak memiliki dana yang cukup.  
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c. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam tidak 

memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi likuiditas 

nasabah.  

d. Terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki 

yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana 

simpanannya dari bank. 

3. Perhitungan Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas (Finance to Deposit Ratio) dapat dihitung dengan  

menggunakan rumus: 

FDR = 
                            

                                               
 x 100% 

E.  Kecukupan Modal 

1. Pengertian Kecukupan Modal 

Kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa bank. Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia 

No. 13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi bank umum. Tingkat 

kecukupan modal yang tinggi akan lebih baik dalam mengelola risiko 

operasional yang dihadapi di dalam proses pengembangan usahanya 

dibandingkan dengan bank yang tingkat kecukupan modalnya rendah. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan peneliti sebagai proksi untuk 
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mengukur tingkat kecukupan modal pada Bank. Capital Adequacy Ratio 

digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risikodapat 

menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya.
41

 

2. Ketentuan Modal Bagi Perbankaan di Indonesia 

Bank indonesia menetapkan ketentuan modal minimum bagi 

perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar Bank for International 

Settlements (BIS) bahwa setiap bank diwajibkan menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

3. Fungsi Dasar Kecukupan Modal  

Fungsi dasar kecukupan modala yang telah kita ditetapkan yaitu: 

a. Membiayai organisasi dan operasi sebuah bank. 

b. Memberikan rasa perlindungan pada penambung dan kreditor lainnya. 

c. Memberikan rasa percaya pada para penabung dan pihak berwenang. 

4.  Kecukupan Modal dalam Perspektif Islam 

Menurut perspektif islam modal dalam literature fiqih disebut ra’sul 

malyang merujuk pada arti uang dan barang. Modal merupakan kekayaan 

yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya 

memproduktifkan modalnya, modal tidak boleh diabaikan, namun wajib 
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menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis 

digunakan. Seperti yang terdapat pada QS. Ali Imran ayat 14; 

                 

               

                      

       

 

Artinya :  

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga). 

Jadi harta disini merupakan modal bagi kita untuk mencari 

keuntungan, namun tidak boleh berlebihan yang menyebabkan lalai 

terhadap perintahnya. Maka jadikanlah sebagai modal untuk kesejahteraan 

dunia serta akhirat. 

5.  Perhitungan Kecukupan Modal 

Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

CAR =  
     

                              
 x 100% 
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F. Efisiensi Operasional 

1. Pengertian Efisiensi Operasional 

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Jika 

tingkat BOPO yang dihasilkan semakin rendah maka kinerja manajemen 

dari bank tersebut berarti semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

bank lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk 

kegiatan operasionalnya.
42

 

Pada pembiayaan bank syariah keuntungan yang dihasilkan 

berdasarkan kerjasama yang masing-masing akan dibagi keuntungannya 

sesuai dengan usahanya dengan prinsip suka sama suka sehingga tidak 

memberatkan masyarakat untuk mengembalikan dana hasil kerjasama yang 

diberikan oleh bank. Hal ini tercantum dalam QS. Annisa Ayat 29 sebagai 

berikut : 
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Artinya ;  

29 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

Berdasarkan ayat diatas ini menjelaskan bahwa Allah SWT 

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, 

menggunakan, harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 

dibenarkan dalam syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta 

orang lain dengan jalan asas saling ridha dan ikhlas. Sebagaimana 

prakteknya operasional berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam 

penerapanya. 

2. Perhitungan Efisiensi Operasional 

Efisiensi Operasional (BOPO) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

BOPO = 
                   

                      
 x 100% 

G. Kinerja Keuangan Bank 

1. Pengertian Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi 

yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu 

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

secara efesien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan 
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mengadakan analisis terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin 

dalam laporan keuangan.
43

 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, serta ringkasan dari transaksi keuangan yang disusun untuk 

menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Kinerja keuangan dapat dilihat dari segi profitabilitas perusahaan 

tersebut dimana profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan financial. 

Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan 

informasi informasi non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi 

kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara 

finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam 

mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim 

digunakan adalah laporan laba rugi dan neraca.  

2. Pengukuran Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan perusahaan bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain 

yaitu : 

a. Return On Asset (ROA) 
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b. Return On Investment (ROI) 

c. Pertumbuhan Laba (PL) 

e. Gross Profit Maergin (GPM) 

f. Operating Profit Margin (OPM) dan rasio-rasio keuangan lainnya.
44

 

 

H. Pertumbuhan Laba 

1. Pengertian Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang 

diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik, mengisyaratkan bahwa 

perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan, karena besarnya dividen yang akan dibayar 

di masa akan datang sangat bergantung pada kondisi perusahaan. 

Perusahaan dengan laba bertumbuh, dapat memperkuat hubungan antara 

besarnya atau ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yang diperoleh. 

Dimana perusahaan dengan laba bertumbuh akan memiliki jumlah aktiva 

yang besar sehingga memberikan peluang lebih besar didalam menghasilkan 

profitabilitasnya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba diantaranya 

yaitu besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat 

penjualan dan perubahan laba di masa lalu. Perubahan laba yang tinggi 
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mengindikasikan laba yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga tingkat 

pembagian deviden perusahaan tinggi pula. Hal ini akan mempengaruhi 

keputusan investasi para investor yang akan menanamkan modalnya ke 

dalam perusahaan karena investor mengharapkan dana yang diinvetasikan 

ke dalam perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.
45

 

3. Perhitungan Pertumbuhan Laba  

Perhitungan pertumbuhan laba dihitung dari selisih antara laba tahun 

bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan laba tahun 

sebelumnya. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Rumus 

Pertumbuhan laba 

∆Yt   
       

    
 

 

Keterangan:  

∆Yt  : Pertumbuhan Laba  

Yt  : Laba pada periode t  

Yt-1  : Laba pada periode sebelum t 

I. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada 

penelitian ini adalah : 
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1. Mardiana. “Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan”. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan, sedangkan BOPO berpengasuh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 
46

 

2. Tuti Rahmadani. “Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, dan BOPO terhadap 

perubahan laba“. Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR, NIM, LDR, 

NPL tidak berpengaruh terhadap perubahan laba sedangkan BOPO 

berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan laba. 
47

 

3. Dwi Agung Prasetyo, Ni Putu Ayu Darmayanti. “Pengaruh Risiko Kredit, 

Likuiditas,Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional terhadap 

Profitabilitas”. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko kredit, likuditas, 

kecukupan modal dan efisiensi operasional secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas.
48

 

4. Asih Fatmawati. “Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional 

Terhadap Kinerja Bank”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Risiko Kredit 

(NPL) tidak berpengaruh terhadap kinerja bank, sedangkan Efisiensi 
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Operasional (BOPO) berpengaruh negative secara signifikan terhadap 

kinerja bank (ROA).
49

 

5. Yuli Anita, Ruhul Fitrios. “Analisis Pengaruh CAR, NPL, NPM, ROA, dan 

LDR terhadap Kinerja Keuangan Bank”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa NPL, NPM, dan ROA berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

kinerja keuangan bank, sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan bank.
50

 

6. Daris Purba. “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi 

Operasional terhadap Profitabilitas”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Kecukupan Modal, Likuiditas dan Efisiensi Operasional secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
51

 

7. Citra Aryaningtyas Hambali. “Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko 

Likuiditas terdahap Profitabilitas”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Risiko Pembiayaan dan risiko likuiditas secara pasial berpengaruh negative 

tidak signifikan terhadap profitabilitas. 
52

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis 

teliti adalah terletak pada variabel Dependen (Y) yang mengukur kinerja 
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keuangan perbankan, objek dan tahun periode yang akan diteliti, serta terdapat 

pula salah satu Variabel Independen (Y) yang berbeda. 

Persamaan penelitian yaitu memiliki beberapa persamaan pada Variabel 

Independen (X) yang terdiri dari Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, 

Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional. 

J. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran atau disebut juga kerangka berfikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diindentifikasi sebagai masalah penting. kerangka berfikir yakni 

terdiri dari beberapa variabel independen dan dependen.
53

 Dalam penilitian ini 

terdapat tiga variabel independen yakni Risiko Pembiayaan (X1), Rasio 

Likuiditas (X2), Kecukupan Modal (X3) dan Efisiensi Operasional (X4) dan 

juga terdapat satu variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan (Y) yang masing-

masing teorinya sudah dijelaskan di dalam landasan teori, yang sesuai dengan 

ekonomi islam 
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Berikut ini adalah gambaran mengenai kerangka pemikiran peneliti : 

Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian, dimana 

rumus masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
54
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Karena sifatnya sementara perlu dibuktikan kebenarannya  melalui suatu 

pengujian atau yang disebut tes hipotesis. Terdapat dua macam hipotesis yang 

dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis 

alternatif (Ha). Adapun hipotesis dari penelitian ini, adalah : 

1. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Risiko pembiayaan atau biasa disebut risiko kredit merupakan risiko 

yang harus ditanggung bank atas adanya pembiayaan bermasalah terhadap 

total pembiayaan yang disalurkan. Risko pembiayaan dalam bahasa 

perbankan sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Munculnya 

pembiayaan bermasalah dapat dipengaruhi tingkat perolehan profit yang 

diharapkan. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, makan 

akan semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang 

pada akhirnya akan berdampak bagi profitability bank tersebut. 

Hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Citra 

Aryaningtyas Hambali, Risiko pembiayaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Jika rasio NFP besar atau naik makan 

semakin besar  risiko pembiayaan yang di alami bank, dan profit bank akan 

menurun. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini:  

H1 = Risiko pembiayaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap  

kinerja keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. 
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2. Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu 

perusahaan karena ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Risiko ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan sumber dana dan 

kekurangan likuiditas atas dana yang mengakibatkan bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan. 

Apabila bank tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada waktunya 

maka kepercayaan kreditur akan berkurang. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh 

Dwi Agung Prasetyo, Ni Putu Ayu Darmayanti, yang memiliki hasil 

penelitian menunjukan bahwa risiko likuditas, secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Jika Risiko Likuiditas 

semakin besar makan semakin kecil profit bank, dikarenakan bahwa 

semakin tinggi tingkat FDR menunnjukkan lembaga keuangan tersebut 

berada dalam kondisi illikuid, sedangkan tingkat rasio yang rendah 

menunjukkan bank dalam kondisi likuid. keadaan illikuid terjadi apabila 

bank tidak menyalurkan kredit secara efisien sehingga melebihi ketentuan 

batas aman FDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 78-100 persen, 

hal tersebut mengakibatkan bank kesulitan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya.  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini: 
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H2 = Risiko likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. 

 3. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa bank. Berdasarkan Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 

13/24/PBI/2011, dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi bank umum. Tingkat 

kecukupan modal yang tinggi akan lebih baik dalam mengelola risiko 

operasional yang dihadapi di dalam proses pengembangan usahanya 

dibandingkan dengan bank yang tingkat kecukupan modalnya rendah. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) digunakan peneliti sebagai proksi untuk 

mengukur tingkat kecukupan modal pada Bank. Capital Adequacy Ratio 

digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risikodapat 

menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. 

Hal tersebut didukung oleh Asih Fatmawati. Kecukupan modal tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Bali.  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini: 
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H3 : Kecukupan Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Umum Syariah di Inodonesia. 

4. Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan konsep Agency Theory, pentingnya pemilik perusahaan 

menyerahkan pengelolan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional 

(disebut agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sahari hari. 

Jika sumber daya perusahaan dikelolah secara efektif oleh tenaga tenaga 

professional di dalam perusahaan, maka akan dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumber daya manusia 

yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi merupakan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan 

mengelola potensi yang dimiliki karyawan dengan baik, maka hal ini akan 

meningkatkan keuntungan perusahaan dengan biaya seefisien mungkin 

dengan dikelolanya oleh tenang-tenaga professional. 

Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh nugrahini 

kusumawati dan ani setianingsih yang memiliki hasil bahwa efisiensi 

operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan, jika rasio BOPO 

semakin kecil maka semakin efisien biaya operasional bank yang 

dikeluarkan dan pembiayaan semakin banyak yang disalurkan. 

Jika kondisi biaya operasional meningkat tetapi seimbang dengan 

diiringi pendapat operasionalnya maka bank tersebut mampu memperoleh 
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keuntungan sebagai kinerja keuangan dan bank tersebut semakin meningkat. 

Hipotesis yang dirumuskan. 

H4 : Efisiensi Operasional berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Inodonesia. 

 

 

 

 

 


