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ABSTRAK 

 

 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya. Pengertian bank syariah atau bank 

islam  adalah  bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. 

Bank ini tata caranya berpacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengaruh likuiditas, 

rentabilitas, dan efesiensi oprasional terhadap kecukupan modal pada Bank Mega 

Syariah Periode 2010-2018 baik secara parsial dan secara simultan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas, 

rentabilitas, dan efesiensi oprasional terhadap kecukupan modal pada Bank Mega 

Syariah Periode 2010-2018. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian 

adalah penelitian asosiatif. Variabel independen dalam  penelitian ini adalah 

likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi operasional, sedangkan variabel dependennya 

adalah kecukupan modal. Teknik pengambilan sampel menggunakan Penentuan 

sampel pada penelitian ini berdasarkan teori Roscoe ukuran sampel yang layak 

dalam penelitian adalah antara 30-500. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji 

instrument dan uji hipotesis yaitu uji-t secara parsial.  

Hasil regresi ditemukan bahwa variabel likuiditas (FDR) financing to deposit 

ratio, rentabilitas (ROA) return on asset, (BOPO) beban operasional terhadap 

pendapatan operasional secara parsial berpengaruh secara segnifikan terhadap 

kecukupan modal (CAR) Capital Adequacy Ratio pada Bank Mega Syariah 

Periode 2010-2018. Hasil regresi juga ditemukan bahwa variabel likuiditas, 

rentabilitas, dan efisiensi operasional berpengaruh secara simultan terhadap 

kecukupan modal pada Bank Mega Syariah Periode 2010-2018. Pernyataan ini 

didukung dengan hasil uji statistik pada penelitian yang menunjukkan bahwa nilai 

R
2 

= 0. 372.  Jadi, 0 < 0,372 < 1 dan sehingga dapat dinyatakan bahwa 37,2% 

kecukupan modal dipengaruhi oleh ketiga variabel independen yaitu likuiditas, 

rentabilitas, dan efisiensi operasional, sedangkan sisanya sebesar 62,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain 
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MOTTO 

ىَْْيَْاَلَِّزيْْ ْْ ٰبْاْيَأُْكلُ ىََْْلْْالشِّ ْْ ُه ْْ ْْيَقُ مَُْْكَواْاِلَّ ْْ ْيٰطيُْْيَتََخبَّطَُُْْالَِّزيْْْيَقُ ْْاْلَوسِِّْْهيَْْالشَّ ُِنْْْٰرلِكَْۗ  ْبِاًََّ

ا ْْْٓ ٰبْاِْهْثلُْْاْلبَْيعُْْاًََِّواْقَالُ ْْالشِّ اََحلَّْۗ  َُّْْ
مَْْاْلبَْيعَْْللّاٰ َحشَّ ٰبْاَّْ ْْالشِّ ٍْ ْفََويْْۗ  عَِْْجۤاَء ْْ يْْْظَت َْه َْ ْهِّ بِّ ْسَّ

ى ِٰ ًْتَ َْ ْفَا َْْسلَفََْْهاْفَلَ  ْْۗٓ  ٍ اَْهُش ِْْاِلَىَّْ
ْْللّاٰ َهيْْۗ  ى ِكََْْعادََّْْ

ۤ
ْْالٌَّاسِْْاَْصٰحبُْْفَاُّٰل َِاُُْنْْۗ  ىَْْفِْي ّْ ْٰخلُِذ

﴾۵۷۲:ْْالبقشة﴿  

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah:175) 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk 

memudahkan dan memahami proposal ini  maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti maksud dari beberapa istilah yang terkait  dengan judul proposal 

ini. Berdasarkan penjelasan tersebut tidak akan terjadi kesalah pahaman  

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Adapun judul yang akan dibahas adalah “PENGARUH LIKUIDITAS, 

RENTABILITAS, DAN EFESIENSI OPRASIONAL TERHADAP 

KECUKUPAN MODAL PADA BANK MEGA SYARIAH PERIODE 

2010-2018” maka perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang timbuldari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya saat 

nasabah menarik dananya dalam jumlah besar.
2
 

3. Rentabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efesiensi usaha yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan.
3
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), hlm. 58 
2
Kasmir,“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2008), hlm. 286 
3
Sugiyarso G dan F. Winarni, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: Media Pressindo, 

2005), hlm. 111 
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4. Efesiensi oprasional adalah kemampuan bank untuk menggunakan faktor-

faktor produksi secara tepat atau efektif.
4
 

5. Kecukupan modal adalah kemampuan bank dalam mempertahankan modal 

yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, dan mengawasi risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal.
5
 

Bank syariah adalah bank yang beroprasi dengan tidak mengandalkan 

bunga. Dengan kata lain, bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam
6
. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi tentang “Pengaruh 

Likuiditas, Rentabilitas, dan Efesiensi Oprasional Terhadap Kecukupan Modal 

pada Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Kecukupan modal merupakan hal yang amat penting untuk 

diperhatikan. Tingkat kecukupan modal mencerminkan kemampuan 

lembaga keuangan dalam menanggung risiko Kerugian yang mungkin 

timbul. Jadi alasan peneliti memilih judul ini adalah untuk menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal Bank Mega Syariah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal diukur menggunakan 

                                                             
4
Kasmir,“Manajemen Perbankan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 56 

5
M. Nadratuzzaman Hosen dan M Hasan Ali,“Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi 

Syariah”, (Jakarta:Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007),hlm.90 
6
Muhammad., “Manajemen Dana Bank Syariah”, (Yogyakarta:Ekonosia,2005) ,hlm.1 
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rasio capital adequacy ratio, yaitu likuiditas yang diproksikan dengan rasio 

financing to deposit ratio, rentabilitas yang diproksikan dengan rasio return 

on asset dan efisiensi operasional yang diproksikan dengan rasio beban 

operasional terhadap pendapatan operasional, apakah secara signifikan 

dapat berpengaruh terhadap kecukupan modal. 

2. Alasan Subjektif 

Secara subjekif, bagi penulis banyaknya referensi pendukung pada 

skripsi yang akan diteliti ini, serta menggunakan data sekunder merupakan 

langkah baik yang dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi kedepannya. Selain itu, judul skripsi yang ditulis dalam 

penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, 

mengingat adanya ketersediaan bahan literature yang cukup memadai serta 

data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediary antara masyarakat yang 

kelebihan modal dengan masyarakat yang kekurangan modal, salah satunya 

berfungsi untuk menghidupkan sektor-sektor riil yaitu sektor usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) yang ditopang melalui pembiayaan syariah.Untuk 

dapat menjalankan fungsinya tersebut dibutuhkan kondisi perbankan yang 
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sehat yaitu mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap 

perbankan itu sendiri
7
. 

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank dan juga menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penambahan 

aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi 

menimbulkan terjadinya risiko. Maka dari itu modal juga harus bisa digunakan 

untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan 

investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau 

masyarakat. Jika bank sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian.  

Kecukupan modal merupakan komponen penting dalam menilai tingkat 

kesehatan bank.
8
 Ketentuan kecukupan modal mengharuskan bank menetapkan 

modal yang cukup besar sehingga mampu mendukung pengembangan operasi 

dan kelangsungan usaha bank, menutupi risiko yang mungkin terjadi dalam 

bank.oleh karenanya kriteria pengukuran kesehatan dan kinerja bank menjadi 

hal yang esensial untuk diperhatikan oleh pihak manajemen
9
.  

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia bank yang dinyatakan sehat 

adalah bank yang memiliki Capita Adequacy Ratio (CAR) minimal 8%. 

Ketetapan yang telah ditentukan ini memiliki tujuan yang pertama untuk 

                                                             
7
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua, (Jakarta: KENCANA, 

2018), h. 44 
8
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Bursa Efek Indonesia, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.13, No.1, 2011). 
9
 Uus Ahmad Husaeni, “Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”, 

Jurnal Bisnis dan Manajemen│Vol. 7 No. 1 April 2017│journal.uinjkt.ac.id, h. 49-62 
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menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank, yang kedua melindungi dana 

pihak ketiga bank yang bersangkutan, dan yang ketiga untuk memenuhi 

ketetapan standar Bank forInternational Settlement (BIS). Namun otoritas 

Bank Indonesia sebagai bank sentral lebihberfokus pada kemampuan bank 

dalam melindungi dana masyarakat, penyebaran risiko dan kepentingan makro 

terkait stabilitas sistem perbankan.
10

 

Kesehatan bank yang dilihat dengan indikator modal sudah seharusnya 

dilihat masyarakat untuk membangun kepercayaan dalam menyerahkan 

dananya kepada bank. Demi menciptakan perbankan yang sehat, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 

yaitu program penguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan untuk 

memperkuat permodalan bank dalam rangka meningkatkan kemampuan bank 

mengelola usaha maupun risiko
11

. 

Upaya pemerintah yang lain yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. Ketentuan yang salah satu diantaranya adalah 

mengatur tentang permodalan bank minimum sebesar 8%.
12

 Jika bank syariah 

maupun bank konvensional memiliki Capital Adequacy Ratio dibawah 

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku maka pemilik pengendali diharuskan 

untuk menambah modal atau kehilangan hak pengendaliannya atas bank dan 

                                                             
10

Fidia Nur Cholifa, “Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Efesiensi Terhadap 

Tingkat Kecukupan Modal PerbankanSyariah Di Indonesia Periode 2012-2016”,(Jurnal 

Universitas Indonesia Yogyakarta, 2018). 
11

 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah….h. 44  
12

Siti Fatimah, “Pengaruh Rentabilitas, Efisiensi Dan Likuiditas Terhadap kecukupan 

Modal Bank Umum Syariah”, (SkripsiUniversitas Hasanudin,2013) 
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terpaksa harus dilikuidasi. Kemudian, peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum Bank Umum diterbitkan sejalan dengan adanya penerapan 

standar internasional yang berlaku saat ini.
13

 

Modal merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan keuangan, karena memiliki hubungan timbal balik 

terhadap keputusan variabel-variabel keuangan lainnya. Dasar tersebut menjadi 

pertimbangan untuk meneliti faktor-faktor yang dapat diperkuat untuk 

meningkatkan kecukupan modal perbankan syariah. Variabel - variabel yang 

digunakan adalah likuiditas yang diproksikan dengan Financing to Deposit 

Ratio, rentabilitas yang diproksikan dengan Ruturn On Asset dan efisiensi 

operasional yang diproksikan dengan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional
14

. 

Pemilihan variabel capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel 

dependent dikarenakan capital adequacy ratio merupakan indikator yang 

sangat penting menurut bank indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank. 

Dimana capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank sebagai pengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Capital 

adequacy ratio merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk 

                                                             
13

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam Http://www.bi.go.id, 
14

 Adiwarman A.karim., Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), h.2. 
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menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank 

yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.
15

 

Kesehatan permodalan perbankan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat 

likuiditas, dari sini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara rasio 

likuiditas dengan kecukupan modal, dimana likuiditas merupakan kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih.
16

Dalam 

likuiditas terdapat dua risiko yaitu:apabila bank mengalami kelebihan likuiditas 

dari dana pihak ketiga, maka bank akan berupaya semaksimal mungkin untuk 

menyalurkannya dalam pembiayaan sektor riil agar uang tersebut tidak 

mengendap (idle fund). Dan risiko ketika kekurangan dana, akibatnya dana 

yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada. 

Dalam hal ini likuiditas yang baik tidak akan membuat dana bank habis 

apabila deposan menagih bank sewaktu-waktu. Dalam hal ini likuiditas 

tersebut dijelaskan oleh Financing to deposit ratio (FDR) yaitu rasio antara 

seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. 

Financing to deposit ratio (FDR)  menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.  

Rentabilitas adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kecukupan 

modal. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

                                                             
15

Lukman Dendawijaya, “Manajemen Perbankan” (edisi kedua), (Bogor: Ghia Indonesia, 

2005), hlml. 11  
16

Kasmir, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2008), hlm. 286 
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perbankan untuk memperoleh laba dari aktivitas usahanya.
17

Retutn on asset 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. rentabilitas disini dihitung 

menggunakan rasio return on asset karena bank indonesia lebih mengutamakan 

nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian 

besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar return on asset 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 

dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.  

Efisiensi operasional juga mempengaruhi kecukupan modal secara 

langsung. Efisiensi operasional merupakan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjualan, sehingga 

biaya dapat diminimalkan dan akan tercapai laba yang maksimum. Penilaian 

aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengoperasionalkan dana tersebut. Efisiensi operasional dapat diukur dengan 

rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). 

BOPO  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
18

 

BOPO  yang  besar  akan  menurunkan  capital  adequacy  ratio,  dan BOPO 

yang rendah akan meningkatkan capital adequacy ratio. Semakin kecil  BOPO  
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Sugiyarso G dan F. Winarni, “Manajemen Keuangan: Pemahaman Laporan 

Keuangan, Pengelolaan Aktiva, Kewajiban, dan Modal, serta Pengukuran Kinerja Perusahaan”, 
(Yogyakarta:Media Pressindo, 2005), hlm. 111
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(Jakarta:Kompas Gramedia, 2010), hlm.54 
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menunjukkan  semakin  efisiensi  bank  dalam  menjalankan aktivitas 

usahanya. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai BOPO semakin tidak 

efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. 

Sejak 16 Oktober 2008, PT Bank Mega Syariah telah menjadi bank 

devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan 

terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah 

memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah 

domestik, tetapi juga ranah internasional. Akan tetapi kemajuan PT Bank Mega 

Syariah juga memiliki faktor-faktor yang  masih belum kepastian nya apakah 

faktor tersebut mempengaruhi PT Bank Mega Syariah secara parsial atau 

simultan. Faktor-faktor tersebut diantaranya likuiditas, rentabilitas, dan 

efisiensi operasional.  

Seperti kasus terjadi bahwa naik turunnya faktor tersebut dialami pada 

tahun 2002-2010 yaitu pada likuiditas seperti presentase Financing to Deposit 

Ratio selama tahun 2002-2010  tidak mengalami fluktuasi yang serius. 

Presentase dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Persentase tertinggi terjadi 

pada  triwulan kedua tahun 2004 sebesar 104,19%. Sedangkan persentase 

terendah terjadi pada triwulan keempat tahun 2010 sebesar 78, 17%. 

Untuk rentabilitas dapat diketahui bahwa Return On Asset PT Bank 

Mega Syariah selama 2002-2010  mengalami penurunan dan peningkatan 

secara fluktuatif. Return On Asset tertinggi pada triwulan kedua tahun 2012 

sebesar 4,13%. Return On Asset terendah terjadi pada tahun 2006 triwulan 

ketiga sebesar -0,34%. Pada triwulan pertama sampai triwulan ketiga Return 
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On Asset mengalami minus (-) artinya PT Bank Mega Syariah mengalami 

kerugian berkelanjutan selama 9 bulan terakir. Namun pada triwulan keempat 

kembali mendapatkan laba 0,30%  meskipun  presentase Return On Asset 

tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yaitu 1,5%. Namun pada triwulan 

pertama tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 4,86%.  

Selanjutnya untuk efisiensi operasional pada PT. Bank Mega Syari’ah 

bahwa presentase BOPO PT tidak mengalai fluktuasi yang berarti. BOPO 

terendah terjadi pada triwulan keempat tahun 2006 sebesar 77, 28%. Presentase 

tertinggi terjadi pada triwulan pertama tahun 2002 sebesar 110,53% , nilai ini 

termasuk dalam kategori tidak sefisien dalam menjalankan operasinya. Namun 

rata-rata presentase BOPO selama delapan tahun tersebut adalah 88,65% dan 

termasuk dalam kategori kurang efisien sesuai dengan yang disyaratkan oleh 

BI adalah dibawah 85%
19

. 

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu terdapat hubungan 

dan ketidakkonsistenan dari setiap peneliti antara variabel likuiditas, 

rentabilitas, dan efesiensi oprasional terhadap kecukupan modal. Hubungan 

tersebut dapat berupa hasil yang positif atau negatif. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian berdasarkan sumber dan data yang lebih baru 

dengan mengaitkan isu dan fenomena yang telah dikemukakan diatas. Maka 

peneliti membatasi masalah dengan judul “Pengaruh Likuiditas, 

                                                             
19

 PT. Bank Mega Syari’ah, editing 2019. Desember 12, 14. 00 
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Rentabilitas, Dan Efesiensi Oprasional Terhadap Kecukupan Modal Pada 

Bank Mega Syariah Periode 2010-2018”. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi sejumlah masalah 

untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya salah pengertian dalam 

penelitian yang akan diteliti. Maka peneliti membatasi masalah pada “pengaruh 

likuiditas, rentabilitas, dan efesiensi oprasional terhadap kecukupan modal 

pada bank mega syariah periode 2010-2018”. Agar penelitian ini lebih efisien 

dan dapat dikaji lebih mendalam maka di perlukan pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pengaruh 

likuiditas yang di proksikan dengan FDR (Financing to deposit ratio), 

rentabilitas yang di proksikan dengan ROA (return on assets), efisiensi 

operasional yang di proksikan dengan BOPO (biaya operasional pendapatan 

operasional), dan kecukupan modal yang di proksikan dengan CAR (capital 

adecuacy ratio). Oleh karena itu, likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional 

adalah variabel independen (X) dan kecukupan modal merupakan variabel 

dependen (Y) studi kasus pada Bank Mega Syariah.  

 

E. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal? 

2. Apakah rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal?  
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3. Apakah efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap kecukupan 

modal? 

4. Apakah likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional berpengaruh signifikan 

terhadap kecukupan modal? 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap kecukupan modal 

pada Bank Mega Syari’ah. 

2. Untuk mengetahui apakah rentabilitas berpengaruh terhadap kecukupan 

modal pada Bank Mega Syari’ah. 

3. Untuk mengetahui apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap 

kecukupan modal pada Bank Mega Syari’ah. 

4. Untuk mengetahui apakah likuiditas, rentabilitas, efisiensi operasional 

berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal pada Bank Mega 

Syari’ah. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatannya yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkap hasil penelitian. Adapun kegunaan 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat dan 

dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di 
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bidang lembaga keuangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bank Mega Syari’ah 

khususnya pada periode 2010-2018, baik berupa masukan ataupun 

pertimbangan terkait dengan “pengaruh likuiditas, rentabilitas, dan efesiensi 

oprasional terhadap kecukupan. 

2. Manfaat Praktis 

a). Bagi Lembaga 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak bank 

untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan 

langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk 

meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar. 

b). Bagi akademik 

Sebagai penambah refrensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa 

jurusan perbankan syari’ah. 

c). Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk 

dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut,serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti 

berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Bank Syari’ah 

1. Pengertian Bank Syari’ah 

Lembaga keuangan merupakan aset yang sangat penting dalam 

pembangunan perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri, 

perkembangan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari besarnya peranan 

lembaga keuangan
20

. Secara umum lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatanya baik hanya 

menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua - duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana. 

Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan nonbank. Sektor perbankan merupakan bagian 

penting dari infrastruktur untuk kinerja kebijakan ekonomi makro dan 

moneter yang kuat di tingkat nasional. Dinamisnya aktivitas perekonomian 

masyarakat menuntut setiap lembaga keuangan mampu memberikan 

kepercayaan bagi masyarakat dalam fungsi utama bank yaitu sebagai 

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary)
21

. Efisien dan 

optimalnya penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

                                                             
20

 Latumerisa, Julius R. Mengenal Aspekaspek Operasional Bank Umum, Bumi Aksara, 
Jakarta. 1999, h, 128 

21
 Kuncoro, Mudrajat, dan Suhardjono. Manajemen Perbankan, BPFE, Yogyakarta. 2002, 

h. 73 
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akan sejalan dengan tujuan utama perbankan yaitu mencapai tingkat 

profitabilitas yang optimal.  

Bank berasal dari kata bangue (bahasa Perancis) dan dari kata banco 

(bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti atau lemari dan 

bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, 

menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe keeping 

function), kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan 

jasa (transaction function).
22

 

Salah satu fungsi bank yaitu tempat menghimpun dana masyarakat. 

Dalam aktivitasnya membutuhkan sumber dana yang berasal dari modal inti 

dan dana dari pihak ketiga. Modal inti (core capital) merupakan modal yang 

bersumber dari para pemilik bank dan para pemegang saham, yang 

fungsinya untuk melindungi para pemilik rekening titipan (wadi’ah) atau 

pinjaman (qard) ketika bank tersebut mengalami kerugian
23

.  

Menurut   Undang-Undang No. 10 tahun 1998   tentang   perbankan 

syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri 

atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank  syariah   

merupakan   sebuah  lembaga   keuangan   yang  dalam  menjalankan  

                                                             
22

 M. Syafi’i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 

cet ke-4, 2006), h. 2  
23

  Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah.  



16 

 

 
 

kegiatan  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah  dengan mengacu pada Al-

Qur’an dan Al-Hadist.
24

 

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan 

sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
25

 Dalam UU No. 21 

Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah yaitu menyatakan Bank 

Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.
26

 

Pengertian bank syariah atau bank islam  adalah  bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata caranya berpacu 

pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Filsafah dasar 

beroperasinya bank syariah menjiwai seluruh hubungan transaksi, yaitu: 

a). Efisiensi, mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 

memperoleh keuntungan sebesar mungkin.  

b). Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak dikurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang  matang atas proposional masukan dan keluarnya. 

c). Kebersamaan, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan  

nasehat untuk saling meningkatkan produktifitas.
27

 

 

                                                             
24

 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta:  FE Universitas Indonesia, 

2004, h.18 
25

 Suharso dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, (Semarang: CV.Widya Karya 

2008), h. 75 
26

  Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah.  
27

 M. Syafi’i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka 

Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2  
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2. Dasar Hukum Bank Syari’ah 

Tidak membenarkan transaksi spekulatif (maysir) jual beli atas suatu 

barang yang dibeli (gharar) dan jual beli bersyarat (mengandung unsur 

riba).  

Q.S An-Nisa: 29 

                    

                  

            

 

Artinya: 

”wahai orang-orang yang beiman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka 

diantara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, 

Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa: 29). 

a). Dalam bertransaksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri 

sebagai mitra investor dan pedagang.  

b). Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan 

mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya 

terjadi gejolak moneter.
28

  

Industri Perbankan merupakan sektor yang paling banyak diatur dan 

diawasi (highly regulated and supervised industry). Ini tentu saja masuk 

                                                             
28

 Veithzal Rivai, et.al, Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia 

System, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79. 
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akal karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat yang dikembangkan 

melalui berbagai bentuk pembiayaan dan investasi harus dapat 

dipertanggung jawabkan. Jika tidak, maka dampaknya bukan hanya dana-

dananya yang akan menjadi hilang, melainkan juga bencana ekonomi akan 

menimpa dan menghancurkan perekonomian Negara. Hal inilah yang 

membawa kita pada satu kenyataan akan petingnya pengaturan dan 

pengawasan bagi lembaga keuangan syariah. Selain pengawasan dan 

regulasi pada bank syariah kinerja dan eksistensinya perlu ditinjau baik dari 

segi keuangan, kegiatan perbankan serta pembelajaran dan pertumbuhan
29

.   

Sistem perbankan memelihara dana masyarakat dan menyediakan 

sebagian besar dana yang dibutuhkan perekonomian. Selain itu perbankan 

umum secara tidak langsung merupakan alat bagi Bank Sentral dalam 

melaksanakan kebijakan moneter. Kemampuan sistem perbankan 

melakukan tugas ini dengan efisiensi dan efektif sangat tergantung pada 

kenerja Perbankan Syariah
30

.   

Kesehatan  bank  mencakup  penilaian  terhadap  faktor-faktor 

permodalan (capital), aset  quality (kualitas  aset),  management 

(manajemen),  earning  (rentabilitas), liquidity (likuiditas),  dan  sensitivity  

to  market  risk (sensivitas  terhadap  risiko pasar)/CAMELS. CAMELS  tak  

ubahnya  sama  dengan  tolak  ukur  kinerja  tradisional  yang mendominasi  

pengukuran rasiorasio keuangan dengan informasi  laporan keuangan 

                                                             
29

 Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 

2005), h. 33. 
30

 Tracey. The Impact of Non-performing Loans on Loan Growth: an econometric case 

study of Jamaica and Trinidad and Tobago, 2011, h. 1-22. 
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khususnya laba sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur kinerja suatu 

organisasi.  

Dari penilaian di atas maka menjadi suatu perhatian khusus untuk 

membuat suatu penilaian terhadap kinerja perbankan syariah dari kegiatan 

perbankan syariah yang memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja 

perbankan penilaian ini bisa ditinjau oleh publik. Dari kondisi tersebut di 

atas Perbankan Syariah perlu melakukan suatu terobosan baru dalam 

meningkatkan kinerja dan eksistensi lembaga di tengah masyarakat, karena 

tanggung jawab yang dipikul bukan hanya kepada pemilik dana dan 

regulator lembaga tetapi juga kepada Allah SWT. Perbankan Syariah yang 

akuntabel dan transparan serta sikap profesional dalam pengelolaan dana 

masyarakat
31

.  

Mulai banyaknya hadir lembaga perbankan syariah menimbulkan 

masalah terutama terkait tata kelola dan kepercayaan masyarakat. 

Pengelolaan dana masyarakat belum dilakukan secara optimal dan kurang 

professional. Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan 

dana-nya pada Perbankan Syariah menjadi rendah. Oleh karena itu perlu 

metode pengukuran kinerja Perbankan Syariah, apakah sudah mengelola 

lembaganya secara amanah dan professional berdasarkan syariat dan 

peraturan undang-undang yang telah dikeluarkan pemeritah
32

.   

                                                             
31 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi 

dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 2009, h. 154 
32 Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. Jurnaal 

Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 9, No. 3: h. 346-366.   
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Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang mayoritas 

beragama Islam, namun dalam mengoptimalkan lembaga keuangan syariah 

sebagai media transaksi dan investasi saat ini belum begitu terwujud secara 

maksimal. Hal ini terkait dengan tata kelola, kepercayaan masyarakat dan 

kinerja perbankan syariah yang tidak dapat terpantau secara objektif oleh 

masyarakat umum
33

.   

3. Macam-macam Bank Syari’ah  

Menurut prinsip kerjanya, bank syariah dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu Bank Umum Syari’ah (BUS), Unit Usaha Syari’ah (UUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang penjelasannya dibawah ini. 

a). Bank Umum Syariah 

Bank umum syariah yaitu bank syariah yang dalam aktivitas usahanya 

menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Seperti PT. Bank Muamalat 

Indonesia, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank 

BNI Syariah dan lain-lain. 

b). Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah ialah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensinal yang mempunyai fungsi untuk kantor induk, dan unit kantor 

cabang yang melakukan aktivitas usaha menurut prinsip syariah. Seperti. 

PT. Bank Tabungan Negara (BTN), PT. Bank Danamon Indonesia, PT. 

Bank CIMB Niaga, dan lain-lain. 

c). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

                                                             
33

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya. (2006), h. 54 
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Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya 

tidak menghimpun dana masyarakat berbentuk gir, sehingga tidak bisa 

menerbitkan cek dan bilyet giro. Seperti PT. BPRS Amanah Rabbaniah, 

PT. BPRS Buana Mitra Perwira, dan lain-lain. Sampai saat ini ada sekitar 

11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan juga 163 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan 

dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, 

bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan 

oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan rekening giro 

dan ikut kliring.
34

 

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia 

semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di 

Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis 

riba. Sampai dengan juni 2016, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 165 

dengan jumlah kantor 428 dan jumlah pekerja mencapai 4.495 orang 

(Husaeni, dkk, 2016). Penyaluran pembiayaan merupakan aktivitas 

utama BPRS sehingga pendapatan margin bagi hasil menjadi pendapatan 

utama BPRS, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko bagi 
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BPRS yang tercermin dari pembiayaan non lancar (non performing 

financing).  

Kemampuan menyalurkan pembiayaan oleh Perbankan dipengaruhi 

berbagai faktor yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal. Dari 

sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam 

menghimpun dana masyarakat dan penetapan margin pembiayaan serta 

memperhatikan rasio-rasio keuangan
35

. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi 

di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.
36

 

4. Fungsi oprasional Bank Syari’ah  

Seperti halnya pada bank umum, Bank Syariah juga memiliki fungsi 

yang sangat penting, diantara fungsi tersebut adalah: 

a). Memobilitas tabungan masyarakat, baik asing maupun domestik. 

b). Menyalurkan dana tersebut secara efektif pada kegiatan-kegiatan yang 

produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan teteap 

memperhatikan kesyariahan dalam kegiatan Bank Syariah tersebut. 

c). Melakukan fungsi regulator. 

d). Menjaga amanah yang di percaya kepadanya sebagai lembaga keuangan 

yang berdasarkan prinsip Syariah.
37
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 Uus Ahmad Husaeni, “Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
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5. Tujuan oprasional bank Syari’ah 

Adapun beberapa tujuan yang diharapkan dari system Perbankan 

Syariah antara lain: 

a). Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan 

semua aktivitas Bank agar sesuai dengan prinsip Islam 

b). Mengimpun dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkannya 

kepada pengelola wakaf (nazhir).  

c). Menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial 

lainnya
38

. 

6. Filsafah Operasional Bank Syari’ah  

Pengertian bank syariah atau bank islam  adalah  bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata caranya berpacu 

pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Filsafah dasar 

beroperasinya bank syariah menjiwai seluruh hubungan transaksi, yaitu: 

a). Efisiensi, mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 

memperoleh keuntungan sebesar mungkin.  

b). Keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak dikurangi, ikhlas, dengan 

persetujuan yang  matang atas proposional masukan dan keluarnya. 

c). Kebersamaan, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan  

nasehat untuk saling meningkatkan produktifitas
39

. 
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B. Likuiditas 

1. Pengertian Likuiditas  

Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks 

dalam kegiatan operasi bank. Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut 

disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dana masyarakat 

yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu, oleh karena 

itu bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk 

suatu jangka waktu tertentu
40

. 

Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber 

dana yang memadai untuk seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan 

jatuh tempo. Dengan kata lain likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi 

semua kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua 

deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa 

terjadi penangguhan
41

. 

Pengelolaan 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. Kemampuan bank dalam 

mengelola likuiditasnya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat 

kepada bank itu sendiri sehingga akan membantu kelangsungan operasional 

                                                             
40
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maupun keberadaan bank tersebut
42

. Manajemen likuiditas sangat penting 

bagi setiap organisasi untuk memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek di 

dalam kegiatan operasionalnya. Pengelolaan likuiditas yang baik oleh bank 

juga sangat penting terutama jika terjadi krisis ekonomi global, Secara 

teknis likuiditas dapat diartikan kemampuan terus menerus perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Financing to Deposit Ratio 

(FDR) adalah rasio likuiditas yang umum dipergunakan di dalam. Financing 

to Deposit Ratio merupakan komposisi perbandingan antara jumlah kredit 

yang disalurkan dengan jumlah dana yang digunakan, modal sendiri dan 

juga dana masyarakat yang dihimpun. Tinggi rendahnya tingkat Financing 

to Deposit Ratio dapat mempengaruhi kecukupan modal 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 

                                                             
42

 Manullang, A Laurence. "Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan 

Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional", Media Riset Bisnis & Manajemen. 2002. Vol 2, 

No 1, h. 26-47  

 



26 

 

 
 

operasional utama bank itu sendiri dalam penyaluran kredit sehingga 

berdampak terhadap tinggi rendahnya profitabilitas
43

.   

FDR banyak digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, 

semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat likuiditasnya akan semakin 

kecil, karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya 

semakin banyak. Rasio ini menggambarkan jumlah pihak ketiga yang 

disalurkan dalam bentuk kredit atau dengan kata lain rasio ini menunjukkan 

kemampuan likuiditas bank untuk menjadikan kreditnya sebagai sumber 

likuiditas. Rasio ini juga memberi isyarat apabila suatu pinjaman masih 

dapat mengaiami ekspansi atau harus dibatasi.  

FDR yang tinggi  menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh 

dananya (Financing -up) atau relatif  tidak likuid. Sebaliknya, rasio yang 

rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana 

yang siap dipinjam. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Standar FDR yang aman 

menurut Bank Indonesia adalah berkisar antara 85 persen < FDR <100 

person atau FDR < 50 persen
44

.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas juga dapat diartikan sebagai kemampuan 
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seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang 

segera harus dibayar dengan harta lancarnya. 

2. Teori Likuiditas  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan 

sukses atau kegagalan perusahaan. Penyediaan kebutuhan uang tunai dan 

sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan tersebut ikut menentukkan 

sampai mana perusahaan itu memegang resiko. Pengertian lain adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera 

harus dibayar dengan harta lancarnya. 

Menurut Bambang Riyanto (2010) menyatakan bahwa: 

“Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus 

dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari 

perusahaan yang bersangkutan”. 

Menurut Syafrida hani, (2015) menyatakan bahwa: 

“Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang 

sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan ketersedian 

dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua hutang yang akan 

jatuh tempo”. 
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Sedangkan menurut Rambe, dkk. (2015) menyatakan bahwa, 

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemapuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendeknya atau Current 

liabilities... Dengan menghubungkan jumlah kas dam aktiva lancar lain 

dengan kewajiban jangka pendek bisa memberikan ukuran yang mudah dan 

cepat dipergunakan dalam mengukur likuiditas. Dua ratio likuiditas yang 

umum di pergunakan, yaitu current ratio dan quick ratio”. 

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012), 

mendefinisikan likuiditas adalah sebagai berikut: 

 “Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap 

utangnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan)”. 

Menurut Warren, Reeve et al (2014), menjelaskan mengenai likuiditas 

sebagai berikut:  

“The ability to convert assets into cash is called liquidity”. 

Menurut Michael C. Ehrhardt and Eugene F. Brigham (2011), 

menjelaskan mengenai likuiditas sebagai berikut:  

“Liquidity ratios show the relationship of a firm’s current assets to its 

currentliabilities and thus its ability to meet maturing debts”. 

Menurut Fred Weston dalam buku Kasmir (2012), menjelaskan 

mengenai likuiditas sebagai berikut:  
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 “Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang 

segera harus dipenuhi pada saat ditagih untuk mempertahankan 

likuiditasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelangsungan 

perusahaan. 

3. Fungsi Likuiditas  

Rasio likuiditas yang umum digunakan dalam dunia perbankan diukur 

melalui Financing to deposit ratio (FDR).  FDR merupakan pengukuran 

terhadap seluruh kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga sebagai 

upaya penilaian terhadap kinerja bank. FDR berfungsi sebagai faktor 

penentu besar kecilnya giro wajib minimum (GWM) serta indikator 

intermediasi bank. Rasio antara 90 persen – 94, 75 persen ialah kisaran bank 

yang sehat dari sisi FDR. Pertumbuhan kredit yang diberikan lebih tinggi 

dari jumlah dana yang dihimpun menyebabkan peningkatan nilai FDR 

namun menurunnya nilai CAR
45

. Penelitian mengenai pengaruh FDR 

terhadap capital adequacy ratio (CAR) dilakukan oleh Fitrianto yang 

menyatakan bahwa pada bank-bank yang telah go public periode 2000-2004 

mengutarakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. 
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4. Tujuan Likuiditas    

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

suatau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo, 

dalam hal ini kewajiban tersebut adalah kewajiban jangka pendek. Berbeda 

dengan rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuannya dalam 

membayar kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang dikatakan memiliki 

rasio likuiditas yang baik belum tentu menjadi perusahaan yang memiliki 

rasio solvabilitas yang baik pula, demikian sebaliknya
46

.  

Rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk melihat 

kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan terdiri atas empat bagian yaitu 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas
47

. 

Setiap rasio keuangan memiliki rumus nya masing-masing dalam mengukur 

tingkat rasio nya dan rasio keuangan juga digunakan dengan manfaat dan 

tujuan nya masing-masing. Dalam tulisan ini kita akan membahas secara 

khusus tujuan jenis dan rumus rasio likuiditas. Adapun tujuan likuiditas 

yaitu sebagai berikut: 

a). Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya ketika jatuh tempo, dalam hal ini kewajiban perusahaan 

yang dimaksud adalah kewajiban jangka pendek.  

b). Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar milik perusahaan secara keseluruhan. 
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c). Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang perusahaan 

d). Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang 

ada dengan modal kerja perusahaan. 

e). Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang perusahaan. 

5. Komponen Likuiditas 

Menurut Robert Fry Engle dan Joe Lange, di dalam likuiditas terdapat 

tiga komponen dasar, yaitu; Kerapatan, Kedalaman, dan Resiliensi. Masing-

masing komponen tersebut saling terkait guna menjaga tingkat likuiditas 

dan stabilitas ekonomi pada suatu perusahaan. 

Berikut ini penjelasan ketiga komponen tersebut: 

1. Kerapatan, yaitu gap atau jarak yang terjadi antara harga normal suatu 

barang dengan harga yang disetujui. 

2. Kedalaman, yaitu jumlah atau volume barang yang dijual dan dibeli pada 

tingkat harga tertentu. 

3. Resiliensi, yaitu tingkat kecepatan perubahan harga ke arah harga efisien 

setelah terjadi penyimpangan atau ketidakstabilan harga
48

. 

6. Rumus Likuiditas  

Pada umumnya likuiditas diukur dengan perbandingan antara aktiva 

lancar (current Asset) dengan utang lancar (current liabilities) yang disebut 
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dengan rasio lancar (currect ratio). Namun, ada juga perusahaan yang 

menggunakan rasio lain sebagai alat ukur likuiditas. 

Berikut ini adalah beberapa rasio untuk mengukur likuiditas yang umum 

digunakan: 

a). Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk 

menggunakan aktiva lancar untuk membayar semua kewajiban atau 

utang lancarnya . 

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities 

b). Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar 

tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan membutuhkan 

proses yang lama untuk diuangkan ketimbang asset lainnya. 

Quick Ratio = (Current Assets – Inventory) / Current Liabilities 

c). Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio kas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk melunasi utang 

jangka pendek dengan menggunakan dana kas, misalnya rekening giro. 

Cash Ratio = Cash Equivalent / Current Liabilities 

d). Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover Ratio) 

Rasio perputaran kas adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara 

nilai penjualan bersih terhadap kerja bersih. Dalam hal ini, modal kerja 
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bersih adalah seluruh komponen aktiva lancar dikurangi total utang 

lancar. 

Cash Turnover Ratio = Penjualan Bersih / Modal Kerja Bersih 

e). Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset (Working Capital to Total Asset 

Ratio) 

Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset (WCTA) adalah rasio yang dapat 

menilai likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja
49

. 

WCTA = (Current Assets – Current Liabilities) / Total Assets  

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas  

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang segera dibayar. 

Alat pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek ini berasal dari unsur-

unsur aktiva yang bersifat likuid, yakni aktiva lancar dengan perputaran 

kurang dari satu tahun, karena lebih mudah dicairkan dari pada ativa tetap 

yang perputarannya lebih dari satu tahun. 

Sejumlah pengertian yang menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi likuiditas adalah unsur pembentuk likuiditas itu sendiri 

yakni bagian dari aktiva lancar dan kewajiban lancar, termasuk perputaran 

kas, dan arus kas operasi, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh 
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(growth opportunities), keragaman arus kas operasi, rasio utang atau 

struktur utang.
50

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas juga di pengaruhi oleh 

faktor pendukung seperti analisis current ratio harus mempertimbangkan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a). Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancer 

b). Data trend daripada aktiva lancar dan hutang lancer 

c). Syarat yang diberikan oleh Kreditor kepada perusahaan dalam 

mengadakan pembelian maupun syarat kreadit yang diberikan oleh 

perusahaan. 

d). Present value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada 

kemungkinan perusahaan mempunyai saldo pihutang yang cukup besar 

tetapi pihutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih sehingga nilai 

realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan. 

e). Kemungkinan perubahan aktiva lancer 

f). Perubahan persedian dalam hubungannya dengan volume penjualan 

sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya over 

invesment dalam persedian.
51
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C. Rentabilitas 

1. Pengertian Rentabilitas  

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi 

kemampuan bank dalam menghasilkan earning untuk mendukung 

operasional dan permodalan. Rentabilitas (earning) tidak hanya 

menunjukkan jumlah kuantitas dan trend earning saja, tetapi juga faktor-

faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning
52

.  

Rasio rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba yang diperoleh perusahaan dengan aktiva atau modal yang diperlukan 

untuk menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

dengan total aktiva atau modal yang digunakan dalam operasi perusahaan. 

Bank dalam memperoleh laba atau keuntungan secara keseluruhan 

dengan modal yang dimiliki atau modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. Semakin besar rasio ROA suatu bank maka 

akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. 

Standar ROA yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar-antara 5 

persen sampai dengan 12, 5 persen
53

.   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
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menghasilkan laba selama periode tertentu dan umumnya dirumuskan 

sebagai L/M, dimana L adalah jumlah laba yang diperoleh dalam periode 

tertentu dan M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. 

2. Teori Rentabilitas  

Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan 

dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian 

rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan 

antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah modal 

perusahaan tersebut. Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan 

adalah bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal 

mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Apakah yang 

akan diperbandingkan itu laba yang berasal dari operasi atau usaha, atau 

laba netto setelah pajak diperbandingkan dengan keseluruhan aktiva ataukah 

yang akan diperbandingkan itu laba netto setelah pajak dengan jumlah 

modal sendiri.  

Menurut Bambang Riyanto (2011) menyatakan bahwa:  

“Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut”.  

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi (2008) dalam bukunya yang 

berjudul “Analisa Laporan Keuangan” mendefinisikan rentabilitas sebagai 

berikut:  

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-laba-dalam-ilmu-ekonomi/94158
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“Rentabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham 

tertentu”.  

Salah satu tujuan perusahaan pada umumnya yaitu memperoleh laba 

sesuai dengan yang telah direncanakan, untuk itu diperlukan penjelasan 

yang efektif dan efisien atas sumber daya yang ada. 

Menurut Munawir (2010) bahwa: 

“Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama 

periode tertentu.” 

Jadi dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan rentabilitas 

adalah perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba 

tersebut.  

3. Fungsi Rentabilitas  

Rentabilitas menunjukkan kemampuan suatu bank menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Penilaian terhadap rentabilitas menggunakan return 

on assets (ROA) dan net interest margin (NIM). ROA digunakan dalam 

membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata modal sendiri. ROA 

yang dicapai oleh bank semakin tinggi menandakan laba bersih setelah 

pajak juga semakin tinggi, sehingga modal sendiri akan meningkat dan 

diperkirakan CAR meningkat pula. Pengaruh ROA terhadap (CAR) capital 

adequacy ratio berdasarkan penelitian Batavia bahwa ROA memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap (CAR) capital adequacy ratio 

namun bertentangan dengan penelitian menurut Buyuksalvarci bahwa ROA 
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memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap (CAR) capital adequacy 

ratio
 54

.  

4. Tujuan Rentabilitas  

Rentabilitas yang sesuai prinsip prinsip akuntansi menampilkan angka 

nisbi yang berfungsi sebagai petunjuk atau indikator keberhasilan 

perusahaan dalam ruang lingkup akuntansi. Pada umumnya, masalah 

rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba bagi perusahaan karena 

laba yang besar bukan ukuran yang menunjukkan perusahaan telah  bekerja 

dengan efisien. Efisiensi perusahaan baru diketahui dengan membandingkan 

laba yang diperoleh terhadap kekayaan atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut sehingga perusahaan harus mempertinggi rentabilitas perusahaan. 

Analisis rasio rentabilitas berfungsi sebagai alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

perusahaan
55

. 

Tujuan rentabilitas menurut Harnanto adalah menentukan kriteria 

penilaian hasil operasi bisnis sebagai tujuan pokok yang bisa dipakai untuk 

2 hal berikut: 

a). Menjadi indikator tentang efektivitas manajemen 

Tujuan ini memiliki alasan, yaitu rentabilitas bisa menggambarkan 

kemampuan perusahaan (PD, BPR, BKK) untuk memperoleh laba 
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dengan membandingkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

sehingga rentabilitas menjadi manifestasi dari efektivitas dan kualitas 

manajemen. 

b). Menjadi alat untuk memperkirakan laba perusahaan 

Sebagai alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan, rentabilitas bisa 

menggambarkan korelasi atau hubungan antara laba dengan modal yang 

dipakai untuk menghasilkan laba tersebut sehingga para manajer bisa 

menganalisis dan merencanakan laba pada berbagai tingkat. 

Rentabilitas memiliki tujuan untuk pihak manajemen (internal) dan 

pihak luar (eksternal) perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki 

hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan pemakaian rasio 

rentabilitas bagi perusahaan sebagai berikut: 

a). Mengukur atau menghitung laba yang didapatkan oleh perusahaan dalam 

periode tertentu. 

b). Menilai dan membandingkan posisi laba perusahaan pada tahun 

sebelumnya dengan tahun sekarang. 

c). Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d). Menilai besarnya laba sebelum pajak terhadap total aset 

e). Mengukur produktivitas seluruh dana (modal) perusahaan berupa modal 

pinjaman dan modal sendiri
56

. 

Rentabilitas juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas 

manajemen dalam mengatur dan menjalankan kegiatan operasional 
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perusahaan. Analisis rentabilitas juga berguna bagi pihak luar seperti calon 

investor atau kreditor yang akan menanamkan dana di dalam perusahaan 

melalui pasar modal dengan membeli saham perusahaan yang telah go 

public. Analisis rasio rentabilitas juga membantu manajer 

keuangan/finansial memahami hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan informasi yang berasal dari financial statement (jenis jenis 

laporan keuangan dan fungsi laporan keuangan) yang memenuhi standar 

akuntansi keuangan. Manajer keuangan akan mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan sehingga bisa membuat 

keputusan-keputusan yang penting untuk masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi investor atau calon investor bisa menjadi bahan 

pertimbangan untuk membeli saham yang bersangkutan atau tidak
57

. 

5. Komponen Rentabilitas  

Ada lima komponen ukuran rasio rentabilitas yang sering dipakai saat 

ini, berikut pembahasan beserta rumus cara perhitungan rasio rentabilitas: 

a). Profit Margin 

Profit margin adalah cara menghitung kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau profit dalam tingkat penjualan tertentu. Laporan 

profit margin ini bisa Anda ketahui melalui laporan common size pada 

laporan laba-rugi di bagian baris paling akhir.  
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b). Gross Profit Margin 

Yang kedua adalah gross profit margin atau bisa disebut margin laba 

kotor, yaitu perbandingan pendapatan laba kotor yang diperoleh 

perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan besarnya tingkat 

penjualan pada satu periode yang sama. Rasio ini bisa mengetahui 

seberapa besar laba kotor yang diperoleh suatu perusahaan sebelum 

dikurangi beberapa biaya operasional dan produksi. Semakin besar suatu 

perusahaan bisa mengontrol rasionya, maka semakin besar pula laba 

yang akan didapatkan oleh perusahaan. 

c). Net Profit Margin 

Net profit margin atau laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan 

setelah dikurangi berbagai macam hal. Semakin tinggi rasio net profit 

marginnya, maka semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan. Untuk 

bisa mendapatkan net profit yang tinggi, maka dari segi penjualan juga 

harus ditingkatkan. 

d). Return on Investment 

Return on investment atau biasa disebut ROI adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna 

untuk menutup biaya yang dikeluarkan saat investasi. Laba yang 

digunakan untuk menutup biaya investasi ini adalah laba bersih setelah 

dikenakan pajak.  
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e). Return on Assets 

Yang terakhir adalah return on assets atau biasa disebut rentabilitas 

ekonomis, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan mengandalkan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba 

yang digunakan untuk menutup aset ini adalah laba sebelum terkena 

bunga bank dan pajak
58

.  

6. Rumus Rentabilitas  

Rasio rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan seluruh modal yang bekerja di 

dalamnya. Pengertian serupa juga dinyatakan oleh Riyanto yang 

menyatakan bahwa rasio rentabilitas sebagai perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipakai untuk 

mendapatkan laba tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Berdasarkan pengertian yang sudah diungkap di atas, dapat diketahui 

bahwa rasio rentabilitas biasa dipakai perusahaan untuk menilai 

kemampuannya dalam mendapat laba yang berkaitan dengan kelangsungan 

perusahaan tersebut.  Melalui perhitungan rasio rentabilitas ini pula bisa 

diketahui kondisi kesehatan perusahaan. Secara sederhananya, semakin 

besar rasionya maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. 

Rasio rentabilitas atau profitability ratio adalah rasio untuk 

mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan 
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atau aktiva pada periode tertentu. Artinya, rasio rentabilitas ini berkaitan 

erat dengan kelangsungan hidup perusahan. Rumus umum yang dipakai 

untuk menghitung rasio rentabilitas ini sendiri adalah laba (L) per Modal 

(M). 

Rasio Rentabilitas =  Jumlah Laba / Modal yang digunakan x 100% 

Rentabilitas sendiri bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu: 

a). Volume penjualan 

b). Efisiensi manajemen terutama dalam hal menekan biaya 

c). Produktivitas tenaga 

d). Biaya modal 

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rentabilitas  

a). Volume penjualan 

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu perusahaan adalah 

penjualan. Dengan semakin bertambahnya penjualan maka akan 

menaikan volume pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga biaya-

biaya akan tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk 

mengefektifkan modal untuk mengembangkan usahanya. 

b). Efisiensi penggunaan biaya 

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya 

harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata 

lain penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan 
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pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai 

secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas. 

c). Profit margin 

Profit margin adalah laba yang diperbandingkan dengan penjualan. Profit 

margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan perusahaan. 

d). Struktur modal perusahaan 

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan 

yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen dan modal 

saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek. 

 

D. Efisiensi Operasional  

1. Pengertian Efisiensi Operasional  

Penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dikeluarkan 

untuk mengoperasionalkan dana tersebut, efisiensi dalam dunia perbankan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menciptakan 

perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.  

Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan 

unsur manajemen yang digunakan atau perbandingan antara output dan 

input. Dengan demikian efisiensi dapat dikatakan sebagai konsep 

matematik, sebagai perbandingan antara pengeluaran (beban operasional) 

dengan pemasukan (pendapatan operasional). Efisiensi suatu bank diukur 

oleh keuntungan dan biaya yang merupakan kombinasi yang tepat dari 
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faktor-faktor produksi yang dapat diperkecil serendah-rendahnya, efisiensi 

juga diartikan sebagai perbandingan hasil dan biaya dari suatu usaha
59

.  

Rasio BOPO menunjukkan perbandingan antara biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional bank. Dengan kata lain rasio BOPO 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya, yang dimaksudkan pos biaya operasional adalah 

semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank, dan 

yang dimasukkan dalam pendapatan operasional bank adalah semua 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang 

benar-benar telah diterima
60

. Semakin tinggi efisiensi operasional 

perusahaan berarti semakin efisien aktiva bank dalam menghasilkan 

keuntungan dan sebaliknya. Standar rasio BOPO yang aman menurut Bank 

Indonesia adalah berkisar antara 94 persen sampai dengan 96 persen. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa teori di atas dapat di tarik 

kesimpulan bahwa efisiensi operasional merupakan ukuran yang dibuktikan  

oleh keuntungan dan biaya yang merupakan kombinasi yang tepat dari 

faktor-faktor produksi yang dapat diperkecil serendah-rendahnya, efisiensi 

juga diartikan sebagai perbandingan hasil dan biaya dari suatu usaha. 
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2. Teori Efisiensi Operasional 

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran 

(output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari 

satu input yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien 

menurut Syafaroedin Sabar, (1989):  

“(1) Mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan jumlah input yang dipergunakan oleh perusahaan lain dengan 

menghasilkan jumlah output yang sama, (2) Menggunakan jumlah unit 

input yang sama, dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar”.    

Efisiensi Operasional mengacu kepada pendapat Anthanassopaulus 

et.al (1997) bahwa tujuan pokok perusahaan adalah “sebagai front office 

untuk meraih pasar dengan menjual produk-produk keuangan perusahaan 

kepada nasabah/debitur baru dan secara bersamaan memberikan 

pelayanan bagi nasabah/debitur yang telah ada dengan menggunakan 

sumber daya yang ada secara optimal”. 

lebih besar.  

3. Fungsi Efisiensi Operasional  

Untuk menghadapi persaingan dan tuntutan konsumen, pengelolaan 

secara efisien merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank 

untuk menjaga kelangsungan operasionalnya dalam jangka waktu lama. 

Efisiensi adalah “melakukan sesuatu secara tepat”, efisiensi didefinisikan 

sebagai hubungan input dan output yang dihasilkan dengan sumber daya 

yang dipakai untuk melakukan aktivitas operasional. Secara sederhana 

efisiensi operasional adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola input 
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menjadi output dengan efisien. Peneliti menggunakan BOPO sebagai proksi 

untuk mengukur tingkat efisiensi operasional PT Bank Pembangunan 

Daerah Bali. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya
61

. 

4. Tujuan Efisiensi Operasional 

Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia 

yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya efisiensi. Secara 

umum, tujuan efisiensi adalah sebagai berikut: 

a). Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

b). Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam 

melakukan kegiatan. 

c). Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki 

sehingga tidak ada yang terbuang percuma. 

d). Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya 

semakin maksimal. 

e). Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan. 

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa tujuan dari berbagai 

upaya efisiensi adalah untuk mencapai efisiensi optimal. Efisiensi optimal 

adalah perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan untuk 

mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. 

 

                                                             
61

 Indrawati, Wiwin. 2008. Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi, 

Rentabilitas, Sensitivitas Pasar Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank-Bank 

Pemerintah. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS. Surabaya. 2008, h. 34-37 



48 

 

 
 

5. Komponen Efisiensi Operasional  

Efisiensi merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh 

perusahaan untuk mencapai laba yang optimal. Konsep efisiensi berkaitan 

dengan seberapa  jauh suatu proses mengkonsumsi masukan dibandingkan 

dengan standar atau sesuatu yang bisa dijadikan pembanding. 

Cara efisiensi operasional ini dapat dilakukan melalui metode berikut 

ini yaitu : 

1. Hitunglah harga total minimal bahan yang dibutuhkan untuk melakukan 

produksi. Bahan produksi merupakan salah satu indikator yang utama 

untuk bisa melakukan produksi barang atau jasa yang ingin diusahakan 

oleh perusahaan. Sebelum melakukan penentuan biaya jual produk atau 

jasa tersebut anda harus menghitung biaya bahan produksi total 

seminimal mungkin. 

2. Penerapan Just In Time Just In Time adalah usaha untuk mengurangi 

waktu penyimpanan (stourage time) yang merupakan suatu akibat dari 

aktivitas bukan penambah nilai bagi konsumen (nonvalue added 

activities). Dimana penerapan Just In Time dapat menghemat biaya 

penyimpan sehingga dapat membuat biaya lebih efisien. 

3. Rancangkan biaya perawatan mesin serta biaya karyawan seminimal 

mungkin Inilah yang harus diperhitungkan saat menentukan biaya 

produksi. Jumlahkan semua biaya perawatan mesin serta gaji karyawan 
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yang dibutuhkan seminimal mungkin. Hal ini diupayakan untuk 

menghitung standar biaya produksi
62

. 

6. Rumus Efisiensi Operasional  

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam 

melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang 

diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga 

yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin 

efisien perbankan dalam beroperasi. BOPO dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

Keterangan : 

BOPO : Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Operasional 

Efisiensi operasional adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola 

input menjadi output dengan efisien. Peneliti menggunakan BOPO sebagai 

proksi untuk mengukur tingkat efisiensi operasional PT Bank Mega Syariah. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO merupakan rasio 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, 
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dimana 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 sehingga profitabilitas akan 

semakin meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi 

operasional seperti: waktu operasional, tempat operasional, dam jangka 

operasional.  

a). waktu operasional merupakan waktu dimana operasi suatu perusahaan 

dapat berjalan sesuai dengan jam dan waktu yang telah ditentukan. 

Waktu operasional dapt menentukan kelangsungan kinerja suatu 

perusahaan terhadap efisiensi yang saling berhubungan satu sama lain. 

b). tempat operasional merupakan suatu ranah yang telah ditentukan oleh 

perusahaan untuk dapat melangsungkan kinerja suatu perusahaan. 

Efisiensi tempat adalah kelangsungan efisiensi operasional yang harus 

selalu diterapkan untuk menunjang kemajuan suatu perusahaan. 

c). jangka operasional merupakan estimasi operasi suatu perusahaan yang 

direncanakan untuk menunjang seberapa lama dan baiknya perusahaan 

tersebut dapat berjalan. Jangka operasional harus matang-matang di 

fikirkan karena dapat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan 

efisiensi operasional.   

8. Efisiensi Operasional Dalam Islam  

Misi dari adanya perbankan syariah ialah untuk mewujudkan 

kesejahteraan yang merata, Islam memandang bahwa dalam implementasi 

efisiensi tidak fokus pada pencapaian keuntungan yang diperolehnya secara 
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optimal, melainkan melakukan keseimbangan usaha yang optimal dan 

mempertimbangkan etika syariah yang berlaku. Menurut Ikatan Bankir 

Indonesia (2015) adanya bank syariah di Indonesia sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 

yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang 

berlandaskan demokrasi ekonomi, sistem ekonomi yang mengacu pada 

nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan 

prinsip Alquran dan Hadis. 

Dalam ajaran Islam, mengedepankan akhlak yang baik dalam segala 

aktivitasnya yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, bukan sekadar dari 

hasil kesepakatan atau pun budaya dan tradisi yang berlaku. Efisiensi dalam 

pandangan Islam adalah suatu upaya untuk meningkatkan keuntungan 

dengan memaksimalkan output yang diperoleh dan mengelola input secara 

optimal tanpa ada pihak yang terdzalimi  (dirugikan) baik orang lain 

maupun alam.  

Bank Syariah dan Bank Konvensional merupakan organisasi yang 

memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi pada Bank 

Syariah melarang adanya riba atau aktivitas bisnis yang dijalankan tidak 

sesuai dengan prinsip syariah.  

Rasulullah SAW telah bersabda,”sungguh diantara yang paling aku 

cintai, dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku kelak pada hari 

Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu”, hadis ini 

diriwayatkan oleh atTurmudzi dari Jabir r.a. Manusia memiliki 
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tanggungjawab dalam mengatur yang berkaitan dengan dunia. Manusia 

merupakan makhluk pribadi yang terdiri dari beberapa unsur yakni, unsur 

rohani dan jasmani. 

Bank syariah dan bank konvensional memiliki dua perjanjian yang 

saling terpisah yaitu, perjanjian antara pihak bank dan nasabah penabung,  

dengan harapan mendapatkan sejumlah persentase tertentu atau bunga dari 

bank, dan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah peminjam dimana 

pihak bank yang akan mendapatkan sejumlah persentase tertentu atau bunga 

dari nasabah peminjam. Keuntungan pihak bank adalah selisih tingkat 

bunga yang ditawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga 

yang dikenakan kepada nasabah peminjam.   

Sedangkan pada bank syariah hanya terdapat kesatuan perjanjian 

antara bank dengan nasabah penabung dan antara bank dengan nasabah 

pembiayaan. Dimana nasabah penabung menitipkan dananya dengan 

mendapatkan sejumlah nisbah bagi hasil. Pihak bank syariah menyalurkan 

dananya ke pihak nasabah pembiayaan dan bank mendapatkan sejumlah 

tertentu nisbah bagi hasil atas aktivitas bisnis usaha yang dibiayai tersebut, 

dan bagi hasil yang diterima nasabah penabung tergantung pihak bank 

mendapatkan bagi hasil dengan nasabah pembiayaan.   

 

E. Konsep Kecukupan Modal  

1. Pengertian Kecukupan Modal  

Perbankan Indonesia telah mengalami berbagai macam reformasi, 

baik persaingan dalam mobilisasi dana maupun pemanfaatan tenaga-tenaga 
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pengelola bank karena dibukanya kantor-kantor bank maupun cabang-

cabang yang baru. Sebagai gambaran dapat dikemukakan bahwa hanya 

dalam waktu 2 tahun setelah diberlakukannya Paket Oktober (Pakto) 27 

Oktober 1988 telah memacu para konglomerat untuk melakukan portofolio 

investasi dalam bisnis perbankan dengan adanya 73 bank baru dan 

pembukaan 301 cabang baru
63

. Akan tetapi dalam perkembangannya, 

kondisi ini tidak didukung oleh permodalan seperti tingginya non 

performing loan (NPL) dan rendahnya capital adequacy ratio (CAR). 

Aspek permodalan bagi perbankan nasional sangatlah penting karena 

kekuatan permodalan yang sangat besar dibutuhkan dalam persaingan 

global. 

Dalam upaya agar permodalan bank senantiasa sehat dan didukung 

oleh kualitas asset yang sehat pula, otoritas moneter telah menentukan 

aturan-aturan kesehatan permodalan bank di samping aturan lain yang 

berfungsi sebagai prudential banking supervision, sehingga bank tidak 

goyah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Di 

samping itu, bank juga harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara 

internasional yang telah dikeluarkan oleh Bank of International Settlement 
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(BIS) dengan memberi kesempatan kepada masingmasing negara untuk 

penyesuaiannya
64

.  

Rasio kecukupan modal (CAR) pada industri perbankan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Indonesia, besarnya ditentukan oleh seberapa besar 

modal yang dimiliki yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, serta 

berapa aktiva tertimbang menurut risiko, di mana bobot risiko masing-

masing aktiva telah ditetapkan oleh BIS
65

. Kewajiban penyediaan modal 

minimum bank didasarkan pada risiko aktiva bank yang tercantum dalam 

neraca maupun aktiva yang bersifat administratif yang merupakan 

kewajiban komitmen maupun kontingen, di mana risiko aktiva tersebut 

dapat berupa risiko kredit, fluktuasi bunga, fluktuasi nilai tukar, dan 

fluktuasi harga dari surat-surat berharga.  

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 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 
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sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasional, permodalan juga 

berfungsi sebagai sebuah fondasi bagi bank itu sendiri terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian
66

.  

Berdasarkan pengertian teori di atas maka dapat di tarik kesimpulan 

bahwa kecukupan modal merupakan besarnya suatu aktiva yang ditentukan 

oleh seberapa besar modal yang dimiliki yang terdiri dari modal inti dan 

modal pelengkap, serta berapa aktiva tertimbang menurut risiko, di mana 

bobot risiko masing-masing. 

2. Teori Kecukupan Modal  

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap 

penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga 

berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus 

dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian 

atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana 

pihak ketiga atau masyarakat.  

Menurut Zainul Arifin, modal didefinisikan “sebagai sesuatu yang 

mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan”.
67
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Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan “sebagai kekayaan 

bersih (net worth) yaitu selisis antara nilai buku dari aktiva dikurangi 

dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities)”.
68

  

Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari 

beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para 

pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan 

modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa 

yang akan datang.   

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio permodalan 

merupakan modal pasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini 

digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. 

Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah 

modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya 

merupakan wewenang bank sentral. 

 

Menurut Lutumerissa (2009) menyatakan: 

“Bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (capital adequacy 

ratio) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi di era 

deregulasi saat ini. Jumlah modal yang memadai memegang peranan 

penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip 

uang. Namun masih terdapat perbedaan cara dalam menentukan tingkat 

permodalan yang sehat”. 
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Menurut Sinungan (2009) pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah: 

“Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara 

modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung 

pertumbuhan resiko (margin risk) dari akibat yang berisko”. 

Menurut Siamat (2003) menyatakan: 

“Perhitungan penyediaan modal minimum (capital adequacy) didasarkan 

pada Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)”. Yang dimaksud dengan 

aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam 

neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana yang 

tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen 

yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis 

aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang didasarkan pada kadar risiko 

yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan 

pada golongan nasabah, penjaminan atau sifat barang jaminan. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan kewajiban penyediaan modal minimum 

yang harus dipertahankan oleh bank sebagai kinerja perusahaan dan 

pengembangan perusahaan serta untuk menapung kerugian yang dialami 

perusahaan, rasio ini merupakan pembagian dari modal (primary capital dan 

secondary capital) dengan total Akiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

3. Faktor – faktor Kecukupan Modal  

Sejak pertengahan 1997, industri perbankan nasional dalam kondisi 

yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditandai dengan semakin 
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memburuknya kinerja usaha bank dan terhambatnya kegiatan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara terus menerus. 

Keadaan perbankan nasional selama ini telah pula ditandai dengan 

berbagai kelemahan yang mendasar, yaitu pertama, masalah lemahnya 

posisi keuangan perbankan Indonesia dan tingginya kredit bermasalah di 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh aturan kerahasiaan bank yang berlaku di 

Indonesia, sehingga sulit untuk menentukan besar masalah yang sebenarnya 

dihadapi akibat dari kredit bermasalah tersebut dan juga sulit untuk 

mengetahui siapa saja dan bank mana saja yang   bermasalah    atau   

melanggar   ketentuan   kehati-hatian   dengan menyalurkan kreditnya 

kepada perusahaan yang masih dalam grup bisnisnya.  

Kedua, terkonsentrasinya kredit yang diberikan oleh bank kepada 

beberapa perusahaan besar dan konglomerat tertentu, sehingga kesehatan 

sistem perbankan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan 

perusahaan-rerusahaan besar dan konglomerat tersebut untuk membayar 

hutang-hutangnya kepada bank
69

. Pemberian kredit yang berlebihan dan 

terkonsentrasi pada perusahaan terkait dengan bank dan kelompok usaha 

tertentu menyebabkan bankbank pada umumnya melakukan pelanggaran 

atas batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, pengaruh terkonsentrasinya kredit pada salah satu pihak 

terhadap rasio kecukupan modal book adalah cukup besar, bila perusahaan 
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tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi pembayaran pokok dan 

bunga pinjaman dengan tepat sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka perusahaan akan memperoleh kira-kira dari transaksi ini, 

dan laba itu dapat digunakan untuk menambah modal yang nantinya dapat 

meningkatkan CAR, tetapi sebaliknya bila perusahaan itu ingkar, dalam hal 

ini terjadi kredit macet maka bank akan mengalami kerugian, dan untuk 

menutup kerugian itu bank mengambilkannya dari permodalannya, yang 

pada akhirnya akan menurunkan nilai CAR perbankan.  

Ketiga, banyak bank yang melanggar ketentuan prinsip kehati-hatian. 

Oleh karena  itu  Bank  Indonesia  selaku pemegang  otoritas  moneter  

harus menerapkan pengawasan yang intensif dalam menerapkan prinsip 

kehati-hatian, bank yang masih memiliki nilai CAR dibawah 8 persen harus 

segera  memperbaiki kondisi permodalannya jika tidak ingin dilikuidasi oleh  

Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau 

kinerja suatu bank melalui berbagai faktor permodalan, kualitas asset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar 

(capital, assets, quality, management, earnings, liquidity, sensitivity to 

market risks/CAMELS), Penilaian terhadap tersebut dilakukan melalui 

penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur 

judgement yang didasarkan atas materiality dan signiflkansi dari faktor-
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faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya, seperti kondisi industri 

perbankan dan perekonomian nasional
70

. 

Unsur judgement mencakup penilaian inkonsistensi dalam CAMELS 

dan faktor-faktor lain yang dapat menurunkan nilai tingkat kesehatan bank 

menjadi tidak sehat, antara lain: perselisihan intern, campur tangan pihak 

ketiga, serta praktik perbankan lain yang dapat membahayakan 

kelangsungan usaha bank (FBI No. 6/10/2004).  

Penilaian kuantitatif aspek permodalan bank dapat diproksi dengan 

rasio kecukupan penyediaan modal minimum bank (KPMM) atau capital 

adequacy ratio (CAR). KPMM/CAR adalah tolak ukur untuk menilai 

tingkat kecukupan modal suatu bank yang berorientasi pada standar 

internasional dengan tujuan agar bank mampu mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Dengan modal yang ada, bank akan mampu 

menyerap kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari
71

. 

Aspek kualitas aset dapat diproksi dengan menggunakan rasio non 

performing loans (NPL) dan non performing assets (NPA). Aspek 

manajemen dapat dilihat dari manajemen umum dan manajemen risiko 

suatu bank. Aspek rentabilitas dapat diproksi dengan menggunakan rasio 

return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). Aspek likuiditas dapat 

diproksi dengan menggunakan loan to deposits ratio (LDR). Aspek yang 

                                                             
70

 Roos, Hilda Febriana. Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada 

Bank-Bank Pembangunan Daerah. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya. 

2012, h. 43-45 

71
 Rossum, Wilbert Van dan Thomas Mosk. The Relation Between Bank Ownership 

Concentration And Financial Stability. Research Journal of Finance and Banking, 2012. 4(2), h. 

1-20.  



61 

 

 
 

terakhir yaitu sensitivity to market risk baru akan diujicobakan pada tahun 

2004 dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2008 terhadap bank yang 

mempunyai aset di atas Rp. 10 triliun
72

.  

Aspek efisiensi usaha lembaga perbankan juga merupakan salah satu 

faktor penting dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat, transparan, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian difinisi bank mengacu pada 

tingkat yang dapat dicapai oleh bank dengan membandingkan antara 

pendapatan yang dihasilkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. 

Efisiensi juga bisa diartikan sebagai perbandingan biaya dan hasil dari suatu 

usaha. Pengukuran efisiensi perbankan dapat diproksi dengan menggunakan 

rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), yaitu 

dengan membandingkan antara total beban operasional suatu bank terhadap 

pendapatan operasionalnya pada periode yang sama.  

Variabel-variabel dalam aspek kualitas aset manajemen, rentabilitas, 

likuiditas, serta efisiensi usaha lembaga perbankan dapat roempengaruhi 

permodalan suatu bank. Semakin baik kinerja perbankan dilihat dari aspek-

aspek tersebut maka permodalan bank juga akan berada pada kondisi yang 

baik.   

4. Pengukur Kecukupan Modal  

Salah satu cara untuk menguji kecukupan modal adalah dengan 

melihat rasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan.  
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Dimana, rasio kecukupan modal bank adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai 

kegiatannya. Salah satu penilaian modal perbankan yaitu dengan 

menganalisis rasio permodalanya yang dijelaskan dengan CAR (Capital 

Adequecy Ratio). Penilaian tersebut dapat diukur dengan dua cara yaitu 

membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan 

modal dengan aktiva berisiko. 

Menurut R. Arif Ginanjar dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 

delapan faktor yang mempengaruhi kecukupan modal. Faktor tersebut yaitu: 

kualitas manajemen, likuiditas aset, riwayat laba dan riwayat laba yang 

ditahan, kualitas dan sifat kepemilikan, potensi perubahan struktur aset, 

kualitas prosedur operasi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan, dan beban untuk menutupi biaya penempatan. 

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan 

modal minimum yang harus dimiliki oleh Bank. CAR merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko. CAR dapat dihitung dengan membandingkan modal terhadap 

aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). CAR dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

CAR = 
     

    
 X 100 % 

 

 



63 

 

 
 

Keterangan : 

CAR : Capital Adequacy Ratio 

ATMR  : aktiva tertimbang menurut risiko 

BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan 

sebagaimana ketentuan dalam standar Bank for International Settlements 

(BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

5. Indikator Kecukupan Modal  

Dalam sektor perbankan, ketersediaan modal sangat penting untuk 

diperhatikan. Mengingat modal merupakan faktor utama bagi bank dalam 

upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Berkenaan 

dengan hal tersebut, Bank for International Setlement (BIS) menentukan 

nilai rasio kecukupan modal minumum sebesar 8%
73

. 

Meski pada awalnya ketentuan tersebut tidaklah bersifat mutlak dan 

mengikat, namun kemudian diadopsi oleh seluruh bank sentral di dunia, 

termasuk Bank Indonesia selaku pemegang otoritas tertinggi di sektor 

perbankan. Ketentuan nilai rasio kecukupan modal minimum di Indonesia 

awalnya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun kini 

diubah menjadi Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang 
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akan disesuaikan dengan kondisi perbankan di Indonesia dan internasional 

secara bertahap
74

. 

Terdapat pula indikator kecukupan modal yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya risiko kerugian ini dapat menyebabkan berkurangnya bahkan 

hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Hal ini secara 

lebih lanjut akan berpengaruh pada turunnya modal bank yang diperoleh 

dari pihak eksternal yaitu dana nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, 

maka harus ada ukuran atau indikator sebagai penjamin nasabah dari 

risiko kerugian tersebut. Sebab itulah, penting ditentukan standar 

minimum nilai rasio kecukupan modal. 

2. Nilai rasio kecukupan modal yang semakin tinggi akan menunjukkan 

tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Demikian pula sebaliknya. 

Jika perbandingan antara modal dengan aset atau aktiva tertimbang 

menurut risiko menghasilkan nilai rasio yang lebih besar dari 8%, maka 

artinya bank memiliki kemampuan menjamin atau menutupi setiap risiko 

kerugian yang mungkin timbul. Sebaliknya, apabila nilai rasio kecukupan 

modal lebih kecil dari 8%, maka komposisi aktiva tertimbang menurut 

risiko besarannya mendekati komposisi modal yang dimiliki oleh bank. 

Artinya, bank akan sulit untuk menutupi setiap kerugian yang dialami. 

3. Ketentuan batas minimum nilai rasio kecukupan modal pada prinsipnya 

bertujuan untuk melindungi nasabah dari risiko kerugian yang mungkin 

dialami oleh bank. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas sistem 
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keuangan secara menyeluruh. Jadi, nilai rasio kecukupan modal ini 

merupakan representasi dari kemampuan bank untuk membuktikan 

bahwa keuangannya dalam kondisi sehat terutama pada komponen 

permodalan yang baik-baik saja
75

. 

E. Tinjauan Pustaka  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang di lakukan oleh Hendra 

Fitrianto dan Wisnu Mawardi, 2006 yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, Dan Efisiensi Terhadap Rasio  

Kecukupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. 

Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi menyatakan bahwa Aspek 

permodalan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia 

perbankan nasional, disamping dalam rangka mengembangkan usaha untuk 

menampung kerugia-kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, 

NPA, ROE, dan BOPO tidak memliki pengaruh secara signifikan terhadap 

CAR, sedangkan ROA dan LDR berpengaruh secara signifikant terhadap 

CAR. Hal ini membuktikan bahwa kecukupan modal tidak hanya 

berpengaruh pada ke enam faktor tersebut namun juga dipengaruh oleh 

variabel –variabel lain dan kondisi makro ekonomi. 
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2. Penelitian ini relevan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu 

Anjani dan Ni Ketut Purnawati, 2012 yang berjudul “Pengaruh Non 

Performing Loan (Npl), Likuiditas Dan Rentabilitas Terhadap Rasio 

Kecukupan Modal”.  Dewa Ayu Anjani dan Ni Ketut Purnawati menyatakan 

bahwa Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh non performing 

loan, loan to deposit ratio, return on equity dan net interest margin terhadap 

capital adequacy ratio secara parsial. Hasil penelitian memaparkan bahwa 

NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR. LDR berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap CAR. ROE berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap capital 

CAR. 

3. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

fatimah, 2014 yang berjudul “Pengaruh Rentabilitas, Efisiensi  Dan 

Likuiditas Terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Syariah”. Siti fatimah 

menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa 

besar pengaruh rentabilitas (ROA), efisiensi (BOPO) dan likuiditas (FDR) 

terhadap kecukupan modal (CAR) dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Hasil penelitian menyatakan ROA berpengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR, BOPO berpengaruh positif signifikan dan FDR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap CAR Selain itu, terdapat hubungan jangka 

panjang antara BOPO dan FDR terhadap CAR, sedangkan dalam jangka 

pendek terdapat hubungan antara ROA, BOPO dan FDR terhadap CAR. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Fidia Nur Cholifah dengan judul “Analisis 

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Efesiensi terhadap tingkat kecukupan 

modal Perbankan Syariah di Indonesia(2018)”. Hasil penelitian 

menunjukkan likuiditas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kecukupan modal, kemudian profitabilitas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kecukupan modal, dan yang 

terakhir efisien berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kecukupan modal. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Natasia, jurnal akuntansi yang 

berjudul “Pengaruh Risiko Kredit, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Efisiensi 

Usaha Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kecukupan modal. Profitabilitas 

berpengaruh terhadap kecukupan modal. Koefisien regresi yang bernilai 

positif menunjukkan bahwa apabila profitabilitas mengalami peningkatan 

maka kecukupan modal juga mengalami peningkatan. likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap kecukupan modal. Variabel BOPO menunjukkan nilai 

koefisien regresi variabel BOPO tidak pengaruh terhadap kecukupan modal. 

Perbedaan penelitiaan terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

teliti adalah terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah nasabah Bank Mega Syari’ah. Selain itu perbedaan 

yang lain terletak pada variabel bebas yang digunakan. Variabel bebas (X) 

peneliti menggunakan Likuiditas, Rentabilitas, dan Efesiensi Oprasional. 



68 

 

 
 

Sementara persamaan antara penelitian saya dengan peneliti terdahulu yaitu 

menggunakan variabel terikatnya (Y) yaitu kecukupan modal. 

F. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini, digunakan kerangka pemikiran untuk 

mempermudah objek yangg diteliti. Mulai dari data-data pencarian laporan 

keuangan triwulan Bank Mega Syariah yang ada di otoritas jasa keuangan 

(OJK) atau Bank Indonesia (BI) dan juga website resmi bank mega syariah.  

Berdasarkan teori yang akan digunakan, serta analisis yang akan 

dilakukan, maka penulis mencoba membangun kerangka pemikiran untuk 

penelitian lebih lanjut, adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

Pengujian secara parsial :   

Pengujian secara simultan : 

 

 

G. Hipotesis 

Likuiditas 

Rentabilitas 

EfesiensiOprasional 

Kecukupan Modal 

Bagan Kerangka Pikir Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, dan Efesiensi 

Oprasional Terhadap Kecukupan Modal pada Bank Mega Syariah 
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G. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan.
76

 

Pengelolaan 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. Kemampuan 

bank dalam mengelola likuiditasnya akan berdampak terhadap 

kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri sehingga akan membantu 

kelangsungan operasional maupun keberadaan bank tersebut. 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

perbankan untuk memperoleh laba dari aktivitas usahanya.77Retutn On Asset 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.  

Efisiensi operasional merupakan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan seluruh aktivanya dalam menghasilkan penjualan, sehingga 

biaya dapat diminimalkan dan akan tercapai laba yang maksimum.  

Kecukupan modal merupakan komponen penting dalam menilai 

tingkat kesehatan bank.
78

Ketentuan kecukupan modal mengharuskan bank 
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menetapkan modal yang cukup besar sehingga mampu mendukung 

pengembangan operasi dan kelangsungan usaha bank, menutupi risiko 

yang mungkin terjadi dalam bank.oleh karenanya kriteria pengukuran 

kesehatan dan kinerja bank menjadi hal yang esensial untuk diperhatikan 

oleh pihak manajemen. 

Penjelasan teori diatas sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu yang telah dipaparkan di atas. Penjelasan 

teori mengenai pengaruh likuiditas, rentabilitas, dan efesiensi oprasional 

terhadap kecukupan modal pada Bank Mega Syariah dan berdasarkan hasil 

dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa seiring berkembanganya 

zaman faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan modal harus memiliki 

pengaruh yang jelas dan efisien serta memiliki kepastian pengruh baik itu 

positif atau negatif. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan bahwa:  

 Ho: Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, dan Efesiensi Oprasional Terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Mega Syariah tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. 

 H1: Pengaruh Likuiditas, Rentabilitas, dan Efesiensi Oprasional Terhadap 

Kecukupan Modal pada Bank Mega Syariah berpengaruh dan 

signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. 
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