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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh liquidity ratio financing risk ratio, primary ratio,  

company size, terhadap profitability baik secara parsial dan 

simultan. Indikator yang digunakan dalam liquidity ratio 

menggunakan FDR (Financing to Deposit Ratio), untuk mengukur 

financing risk ratio menggunakan NPF (Non Performing 

Financing), untuk mengukur primary ratio menggunakan EAR 

(Equity to Total Asset Ratio),dan untuk company size 

menggunakan Ln (Total Asset). Variabel   dependen dari penelitian 

ini menggunakan Profitability menggunakan ROA (RetrunOn 

Asset). 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Populasi dari penelitian ini adalah 14 perbankan syariah yang 

terdaftar di Indonesia tahun 2016-2019. Metode penentuan sempel 

menggunakan purposive sampel yang didapatkan 12 perbankan 

syariah dengan jumlah penelitian 4 tahun maka jumlah seluruh 

sempel yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 48 

perusahaan. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah profitability. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah liqudity ratio, financing risk ratio, primary 

ratio, dan company size.Teknik analisis data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan linier berganda, uji asumsi klasik, dan 

uji hipotesis (Uji t, uji f dan uji koefisien determinasi) pengelolaan 

data menggunakan Eviews 10. 

 Hasil penelitian ini menunnjukkan bahwa secara parsial, 

variabel liquidity ratio, primary ratio,  perpengaruh negatif 

terhadap profitability, dan financing risk ratio memiliki pengaruh 

yang negatif dan berpengaruh signifikan. Variabel independen 

secara simultan menunjukkan bahwa liqudity ratio, financing risk 

ratio, primary ratio, dan company size  secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profitability. Variabel 

independen (liqudity ratio, financing risk ratio, primary ratio, dan 

company size) tidak mampu menjelaskan variabel dependen 

profitability dan masih banyak dijelaskan oleh variabel yang tidak 

dijelaskan dalam model penelitian ini. 

 

Kata kunci : liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, 

company size, profitability. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine how the influence of liquidity ratio 

financing risk ratio, primary ratio, company size, on profitability 

both partially and simultaneously. The indicators used in the 

liquidity ratio use FDR (Financing to Deposit Ratio), to measure 

the financing risk ratio using NPF (Non Performing Financing), to 

measure the primary ratio using EAR (Equity to Total Asset Ratio), 

and for company size using Ln (Total assets). The dependent 

variable of this study uses Profitability using ROA (RetrunOn 

Assets). 

 This type of research uses quantitative research. The 

population of this study were 14 registered Islamic banks in 

Indonesia in 2016-2019. The method of determining the sample 

using a purposive sample obtained 12 Islamic banks with a total of 

4 years of research, the total number of samples contained in this 

study amounted to 48 companies. the dependent variable used in 

this study is profitability. The independent variables used in this 

research are liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, and 

company size. The data analysis technique used is multiple linear, 

classical assumption test, and hypothesis testing (t test, f test and 

coefficient of determination test). Data management uses Eviews 

10. 

The results of this study indicate that partially, the liquidity 

ratio, primary ratio, negative influence on profitability, and 

financing risk ratio have a negative and significant effect. The 

independent variables simultaneously show that the liquidity ratio, 

financing risk ratio, primary ratio, and company size together have 

no significant effect on profitability. The independent variables 

(liqudity ratio, financing risk ratio, primary ratio, and company 

size) are not able to explain the dependent variable profitability 

and are still mostly explained by variables that are not explained 

in this research model. 

Keywords : liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, 

company size, profitabilitas.               
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MOTTO  

 

ا  ْٕ َيا َكاَُ َٔ ا َستَِحْد ذَِّجاَسذُُْٓى  ًَ ٖۖ فَ ٰههَحَ تِاْنُٰٓذ ا انضَّ ُٔ ٍَ اْشرََش ْٚ ى َِك انَِّز
ٰۤ
أُٰن

 ٍَ ْٚ ْٓرَِذ  ٦٦ُي
“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk. Maka, tidaklah beruntung perniagaannya dan mereka 

bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk”. (QS. Al-

Baqarah :16) 

ُۗ ّٗ َٕ َحْسثُ ِ فَُٓ
كَّْم َعهَٗ ّللّاٰ َٕ ٍْ َّٚرَ َي َٔ  

ُْٛث ََل َْٚحرَِسُةُۗ ٍْ َح َْٚشُصْلُّ ِي َّٔ َ ٌَّ ّللّاٰ اِ

ٍء لَْذًسا  ْٙ ُ نُِكمِّ َش
ُۗ لَْذ َجَعَم ّللّاٰ  ِ  ٣تَانُِغ اَْيِش

“dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia 

duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang 

menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat 

ketentuan bagi setiap sesuatu”. (QS. At-Talaq : 3) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya 

penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis gunakan 

dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

PENGARUH LIQUIDITY RATIO, FINANCING RISK 

RATIO, PRIMARY RATIO DAN COMPANY SIZE 

TERHADAP PROFITABILITY (Studi Kasus Pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019). 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Liquidity Ratio Menurut Kasmir merupakan rasio yang 

untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah 

jatuh tempo kepada pihak  luar perusahaan.
2
 

3. Financing Risk Ratio adalah rasio kerugian atas 

pembiayaan. Rasio yang mengukur kerugiaan yang 

berhubungan dengan pihak peminjam (counterparty) yang 

tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk 

membayar kembali dana yang telah dipinjamnya secara 

penuh pada saat jatuh tempo atau sesudah jatuh tempo.
3
 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Kedu (Balai Pustaka, 1993). 115. 
2 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi Revisi (Prenada Media : Jakarta, 

2015). 125. 
3Robert T Sataloff, Michael M Johns, and Karen M Kost, ―Analisis Pengaruh 

Risiko Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank Negara Indonesia, 

Tbk,‖ no. 1 (n.d.). 
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4. Primary Ratio merupakan salah satu alat ukur rasio 

solvabilitas dimana rasio-rasio ini yang memenuhi segala 

kewajiban atau bisa disebut juga dengan modal.
4
 

5. Company Size merupakan suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dianggap 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan.
5
 

6. Profitability (Profitabilitas) adalah kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) 

dalam suatu periode tertentu.
6
 

7. Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatan 

oprasionalnya menggunakan hukum islam dan dalam 

kegiatannya tidak menggunakan bunga sebagai beban 

bagi nasabah dan tidak membayarkan bunga kepada 

nasabah.
7
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu apa yang dimaksud dengan 

“Pengaruh Liquidity Ratio, Financing Risk Ratio, Primary 

Ratio dan Company Size Terhadap Profitability (Stusi 

Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2016-2019)” adalah bagaimana pengaruh dari pengaruh 

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio dan 

company size terhadap profitability dari bank umum syariah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan perekonomian global pada saat ini masih belum 

dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Apabila dihubungkan 

menggunakan pendanaan, hampir seluruh kegiatan 

perekonomian menggunakan perbankan menjadi salah satu 

lembaga yang dipercaya untuk dapat membantu bisnis 

                                                             
4Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi. 1 C (Jakarta : Rajawali Pers, 

2016). 217. 
5Bhekti Fitri Prasetyorini, ―Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price 

Earning Ratio Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan,‖ Jurnal Ilmu 

Manajemen (Jim) 1, No. 1 (2013). 
6Sri Hermuningsih, ―Pengaruh Profitabilitas, Size Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Sruktur Modal Sebagai Variabel Intervening,‖ Jurnal Siasat Bisnis 16, 

No. 2 (2012):H  232–242. 
7Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta : Prenamedia Grup, 2014). 31 
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masyarakat umum. Bank dapat berperan untuk menjadi 

penyedia pinjaman modal yang memiliki cara lain, yang 

dipilih pebisnis agar terpenuhinya kebutuhan global. Secara 

umum lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya 

menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-

duanya yaitu menghimpun serta menyalurkan dana.
8
 Bank 

sebagai salah satu lembaga yang kegiatannya sebagai 

intermediasi, yang paling utama yakni pembiayaan yang 

memliki peranan yang sangat penting bagi pergerakan 

perekonomian secara keseluruhan serta memajukan 

pertumbuhan ekonomi.  Keuntungan dari penyaluran dana 

nasabah untuk beberapa usaha akan dibagikan kepada nasabah 

yang terkait dalam pendanaan.
9
 Nilai dari keuntungan yang 

diberikan bersifat fluktuatif yakni berdasakan perolehan 

keuntungan perusahaan, artinya semakin besar keuntungan 

yang didapat, maka nasabah dan bank akan mendapatkan 

keuntungan yang besar. Sesuai dengan fungsi yang telah di 

tetapkan pada UURI tahun 2008 fungsi dan peranan Bank 

Umum Syariah (BUS) adalah penghimpun dana, penyaluran 

dana, pelayanan jasa keuangan, pengalihan asset, transaksi, 

likuiditas dan broker for business.10 

 Islam memperbolehkan perdagangan, dan mengambil 

keuntungan untuk kemaslahatan umat. Sebagian fuqaha di 

tengah pembahasan keuntungan, bahwa al ghabn (taktik 

penawaran) dibolehkan dengan batas maksimal sepertiga (dari 

harga pembelian atau pokok). Sedangkan jika melebihi 

sepertiga dianggap tidak diperbolehkan. Berdasarkan pada 

hadits muttafaqu‟alaihi tentang wasiat : ―Sepertiga, dan 

                                                             
8D. Prasetyo and N. Darmayanti, ―Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, 

Kecukupan Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bpd 
Bali,‖ E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 4, no. 9 (2015): 253294. 

9Medina Almunawwaroh And Rina Marliana, ―Pengaruh Car,Npf Dan Fdr 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,‖ Amwaluna: Jurnal 
Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2, No. 1 (2018): 1–17, 

Https://Doi.Org/10.29313/Amwaluna.V2i1.3156. 
10OJK, ―UU NO 21 Tahun 2008‖ 1998 (2008): 2–5. 



 

 
 

4 

spertiga itu pun sudah banyak‖.
11

 Sebagai rujukan yang 

digunakan dalam mengambil keuntungan. Berikut ini ayat Al-

Qur‘an yang berkaitan dengan diperbolehkannya mengambil 

keuntungan dalam berdagang, yaitu salah satunya Surah Al – 

Baqarah  Ayat 198 : 

 

ُْٛكْى ُجَُاٌح  َْٛس َعهَ ٍْ َعَشٰفٍد نَ تُِّكْى ُۗ فَاَِرٓا اَفَْضرُْى يِّ ٍْ سَّ ا فَْضًًل يِّ ْٕ ٌْ ذَْثرَُغ اَ

 ٍْ ٌْ ُكُْرُْى يِّ اِ َٔ ا َْٰذىُكْى ۚ  ًَ ُِ َك ْٔ اْرُكُش َٔ ْشَعِش اْنَحَشاِو ۖ  ًَ َُْذ اْن َ ِع
فَاْرُكُشٔا ّللّاٰ

 ٍَ ْٛ نِّ اٰۤ ٍَ انضَّ ًِ ّ  نَ  ٦٩١لَْثهِ

 
Artinya :“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia 

(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu 

telah bertolak dari „Arafat,berzikirlah kepada Allah di 

Masy‟arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang dtunjukkan-Nya kepadamu; dan 

sesungguhnya kamu belum itu benar-benar termasuk orag-

orang yang sesat.” 

Menurut tafsir dari Quraish Shihab tentang QS. Al-

Baqarah ayat 198 adalah ―sebelumnya ada diantara kalian 

yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari 

rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa 

melakukan hal itu. Maka berniaga dengan ketentuan-

ketentuan yang disyariatkan, carilah karunia dan nikamat dari  

Allah SWT‖.
12

 Dari  ayat tersebut mengandung makna bahwa 

Allah SWT memperbolehkan mencari rezeki dengan cara 

berniaga dengan syariat islam, carilah karunia dan nikmat dari 

Allah SWT dengan memperbanyak tahlil (membaca ―la 

ilahailla Allah‖), takbir (membaca ―Allah Akbar‖) serta 

mengagungkan dan pujilah Allah SWT. 

Mengambil laba serta menggunakan rezeki untuk 

kemaslahatan umat. Pada saat pembeli menawarkan harga 

yang lebih tinggi dari pada yang berlaku, penjual harus 

menolaknya karena laba akan menjadi berlebih walaupun 

                                                             
11Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj. As‘a, n.d.588. 
12Quraish Shihab, ―Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 198,‖ 2021, tafsirq.com. 
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dalam hal ini tidak ada penipuan didalamnya. Sesuai dengan 

etika bisnis islam, dicirikan sebagai berikut :
13

 

1. Tidak mengambil laba berlebih, seperti yang sudah lazim 

dalam dunia bisnis. 

2. Jika membeli barang dari seorang penjual yang miskin atau 

seseorang yang perlu dibantu, maka hendaklah melebihkan 

pembayaran dengan harga yang semestinya di terima. 

3. Memurahkan harga atau memberi potongan kepada 

pembeli yang miskin, memiliki pahala yang berlipat ganda. 

4. Bila berhutang, pembayarannya dipercepet dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

5. Membatalkan jual beli, jika pembelinya mengiginkan. 

Sejalan dengan prinsip ―customer is kig” dalam ilmu 

marketing. 

Ayat lain dalam Al-Qur‘an  yang menjelaskan tentang 

anjuran mengambil keuntungan adalah Al-Qur‘an Surah Al-

Baqarah ayat 275 : 

 

ٍُ يِ  ْٰٛط ْ٘ َٚرََخثَّطُُّ انشَّ ُو انَِّز ْٕ ا َٚمُ ًَ ٌَ اَِلَّ َك ْٕ ُي ْٕ ٰتٕا ََل َٚمُ ٌَ انشِّ ْٕ ٍَ َٚأُْكهُ ْٚ ٍَ اَنَِّز

َو  َحشَّ َٔ َْٛع  ُ اْنثَ
اََحمَّ ّللّاٰ َٔ ٰتٕۘا  ُْٛع ِيثُْم انشِّ ا اْنثَ ًَ ا اََِّ ْٕٓ ُْى لَانُ ًَسُِّۗ ٰرنَِك تِآَََّ اْن

 ُۗ ِ ٓ اِنَٗ ّللّاٰ ِٗ اَْيُش َٔ ّٗ َيا َسهََفُۗ  ٗ فَهَ ٰٓ َْرَ ّ  فَا تِّ ٍْ سَّ ِعظَحٌ يِّ ْٕ ِٗ َي َء ٍْ َجاٰۤ ًَ  فَ
ٰتٕاُۗ انشِّ

ى َِك 
ٰۤ
ٍْ َعاَد فَأُٰن َي َٔ ٌَ ْٔ َْٛٓا ٰخهُِذ  ٥٧٥اَْصٰحُة انَُّاِس ۚ ُْْى فِ

 

Artinya :“orang-orang yang makan (mengambil )riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lataran (tekanan) penyait gila. Keadaaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba,. Orang- orang yang telah sampai 

kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya 

                                                             
13Abdul Aziz, Etika Bisnis Persepektif Islam (Bandung : Alfabeta, 2013). 
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(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (megambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, 

merka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah :275) 

Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya mengambil keuntungan adalah hal yang sah. 

Sebagai orang muslim di perbolehkan dalam mengambil 

keuntungan dengan tidak berlebihan dan menggunakan etika 

bisnis islam yang benar. Mengambil keuntungan dengan bijak 

akan mendapatkan pahala seperti berjihat di jalan Allah SWT, 

ikhlas dalam mengambil keuntungan dengan semestinya 

karena tidak semua orang dapat memenuhinya dan hanya 

orang-orang yang memiliki keyakinan dan beriman dapat 

memenuhinya. 

Fungsi bank ini selain sebagai intermediasi dapat juga 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank, yang mana 

efisiensi bank adalah salah satu indikator yang digunakan 

untuk menganalisis kinerja salah satu bank serta sarana untuk 

dapat meningkatkan efektifitas kebijakan moneter. 

Peningkatan kemajuan teknelogi dan persaingan, bank 

mengalami perubahan yang mempengaruhi aktivitas dari 

bisnis utamanya. Bank oada mulanya sebagai lembaga 

intermediasi dalm mendukung aktif kegiatan bisnis produktif 

dengan memberikan pembiayaan modal kerja atau investasi 

yang diisebut sebagai aktivitas bisnis ―tradisional‖ menjadi 

aktivitas bisnis ―non tradisional‖ yakni kegiatan fee based 

income, transaksi derivatif-off balance sheet. Pergeseran peran 

ini disebabkan karena permasalahan yang komples yakni, sisi 

kelembagaan, regulasi, teknologi, eksternal serta globalisasi.
14

  

Melihat peranan dan fungsi yang sangat penting dari 

perbankan syariah di Indonesia, maka perbankan perlu 

meningkatkan kinerja bank agar sesuai dengan prinsip yang 

sehat dan efektif terhadap perbankan syariah yang ada di 

Indonesia. Profitabilitas sebagai salah satu indikator yang 

                                                             
14 Renniwaty Siringoringo, ―Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan 

Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional Yang Tercatat Di BEI Periode 

2012-2016),‖ Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen 1, no. 2 (2017): 135, 

https://doi.org/10.33603/jibm.v1i2.865. 
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digunakan dalam pengambaran kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan melalui semua kemampuan dan 

sumber yang diperoleh seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.
15

 Sejalan 

dengan apa yang di perintahkan oleh Allah SWT dalam Q.S. 

Al-Insiqaq ayat 6 yang berbunyi : 

 

 ًُ ٌُ اَََِّك َكاِدٌح اِٰنٗ َستَِّك َكْذًحا فَ ََْسا ٓاََُّٚٓا اَْلِ ٰٚ ِّۚ ْٛ  ٦ٰهمِ
 
Artinya :“Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah 

bekerja keras menuju (pertemuan dengan) Tuhanmu. Maka, 

engkau pasti menemui-Nya).” (QS. Al-Insyiqaq : 6) 

Menurut tafsir Quraish Shihab QS. Al-Insyiqaq ayat 6 

―wahai manusia, sesungguhnya kamu sangat giat dalam usaha 

demi menggapai tujuan, kemudian semua akan menjumpai 

Tuhan dengan membawa amal perbuatanmu masing-masing. 

Selanjutnya Allah akan memberimu balasan atas amal 

perbuatan itu.‖
16

 Setelah adanya bekerja keras tentang harapan 

pengampuanan dari Allah SWT, dengan amalan yang sholeh. 

Ukuran dari kehidupan yang tayyib yang artinya setiap orang 

memiliki kesempatan yang sama tetapi dengan memenuhi 

syarat bekerja dengan sungguh-sungguh, baik laki-laki atau 

perempuan, agar mendatangkan kehidupan yang baik. Bukan 

hanya pada kehidupan yang baik di dunia. Hal yang paling 

penting adalah bagaimana kita mampu menerima keridhaan, 

keiklasan dari rezeki yang sudah di tetepkan oleh Allah SWT 

walaupun bersifat nonmateri, yaitu kesempatan hidup, 

ketenangan batin, dan masih banyak lagi.
17

 

Bank Indonesia (BI) telah menetapkan indikator stabilitas 

system keuangan salah satunya adalah Return On Asset 

                                                             
15Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi 11 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2013).56 
16Quraish Shihab, ―Tafir Surat Al-Insyiqaq Ayat 6,‖ 2021, Tafsirq.com. 
17Ibn ‘Asyur, Al-Tharir Wat-Tanwir, (Al-Maktabah Asy-Syamilah), n.d.124. 
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(ROA).
18

 ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan 

jumlah harta rata-rata, rasio ROA merupakan ukuran dari 

tingkat profitabilitas yang dilihat dari jumlah harta yang 

dimiliki oleh perusahaan.
19

 Profitabilitas digunakan sebagai 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode yang dinginkan. 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang 

di hasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.
20

 

Perbankan syariah merupakan industri yang banyak diminati 

oleh investor untuk berinvestasi. Perbankan syariah sedang 

mengalami pertumbuhan. Perbankan syariah adalah bank 

umum yang telah disahkan dalam UU No. 10 tahun 1998 yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peran 

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional 

terus meningkat sejalan dengan perkembangan yang relatif 

cepat dalam kurun waktu 16 tahun terakhir sejak 2004. 

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah maka ada 

undang-undang khusus yang mengatur tentang perbankan 

syariah dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah ini 

memberikan landasan yang kuat dan kesempatan yang luas 

bagi perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia, 

agar dapat memberikan pengaruh bertambahnya jaringan 

perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah 

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah memberikan 

peningkatan yang positif pada tahun 2016 jaringan 

perabankan syariah berjumlah 717 entitas dan pada tahun 

2020 mencapai 808 entitas.
21

 Berdasarkan catatan yang berada 

                                                             
18Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Stabilitas-Sistem-

Keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.Aspx (Akses Tanggal 7 Januari 2021, 
Pukul 03:05 Wib) 

19Wibowo Dan Abubakar Arif, Akuntansi Keuangan Dasar 2, Ed. Edisi Ke 3 

(Grasindo, N.D.). 143. 
20Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (PT. Raja Grafindo Persada, 2015). 

114. 
21OJK, ―Statisti Perbankan Syariah - Januari 2019,‖ 2019, 1–104. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx
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di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 14 perbankan 

umum syariah yang terdaftar, periode 2016-2019 ditunjukkan 

dalam Tabel 1.1. 

 

TABEL 1.1 

DAFTAR PERBANKAN UMUM  SYARIAH 

PERIODE 2016-2019 

No Nama Emitem 

1. PT Bank Aceh Syariah 

2. PT BPD Nusa tenggara Barat Syariah 

3. PT Bank Muamalat Indonesia 

4. PT Bank Victoria Syariah 

5. PT Bank BRI Syariah  

6. PT Bank Jabar Banten Syariah 

7. PT Bank BNI Syariah 

8. PT Bank Syariah Mandiri 

9. PT Bank Mega Syariah 

10. PT Bank Panin Dubai Syariah 

11. PT Bank Syariah Bukopin 

12. PT BCA Syariah 

13. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Syariah 

14. PT Maybank Syariah Indonesia 

Sumber :www.ojk.co.id 

 

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi dari  

manajemen dalam tercapainya tujuan perusahaan yakni 

menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan nilai dari suatu 

perusahaan dan sebagai alat ukur keberhasilan perusahaan 

untuk menghasilkan laba suatu perbankan. Laba dari 

perbankan ini dapat dipengaruhi oleh besarnya jumlah 

pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan besarnya biaya 

oprasional yang dikeluarkan dari perbankan. Pengukuran 

kinerja keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbankan adalah 

http://www.ojk.co.id/
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Retrun On Asset (ROA).
22

 ROA adalah kemampuan dari 

perusahaan untuk memperoleh laba yang akan dinyatakan 

dalam presentase.
23

 ROA digunakan untuk melihat 

kemampuan dari manajemen dalam mendapatkan keuntungan 

(laba sebelum pajak) yang dapat dihasilkan dengan melihat 

total asset bank tersebut (SE BI No. 6/23 /DPNP Jakarta, 31 

Mei 2004). Jika semakin tinggi ROA suatu perbankan maka 

akan tinggi juga tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut sehingga semakin baik juga posisi perbankan tersebut 

yang dilihat dari sisi asset.
24

 

Perbankan syariah dapat mengambil keuntungan dengan 

menggunakan rasio ROA yang nantinya jika semakin besar 

ROA maka kinerja keuangan dari perbankan tersebut akan 

baik, maka dari itu akan menghasilkan tingkat pengembalian 

(retrun) yang besar.
25

 Terdapat beberapa rasio keuangan yang 

akan mempengaruhi ROA, yaitu Fiancing to Deposit Ratio 

(FDR), Non Performing Financing (NPF), Equity to Asset 

Ratio (EAR), Company Size (Size). Tujuan dari penilaian 

kinerja suatu perusahaan adalah sebagai berikut
26

 : 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, untuk mengetahui 

tingkat solvabilitas. 

2. Untuk mengetaui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, 

yaitu tujuannya untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan agar menghasilkan laba terhadap periode 

tertentu. 

3. Untuk mengetahui tingkat stabilitas dari usaha, yaitu 

kemampuan perusahaan dalammenjalankan usahanya 

                                                             
22Fauziah Latif and jhon fernos, ―Analisis Rasio Profitabilitas Untuk 

Mengukur Kinerja Bank Bpr Harau Payakumbuh,‖ 2019, 

https://doi.org/10.31227/osf.io/27vqg. 
23Esther Novelina Hutagalung, Djumahir, and Kusuma Ratnawati, ―Alamat 

Korespondensi: Analisa Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di 

Indonesia,‖ Jurnal Aplikasi Manajemen 11, no. 1 (2013): 122–30. 
24D Lukman, Manajemen Perbankan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009). 
25Hutagalung, Djumahir, and Ratnawati, ―Alamat Korespondensi: Analisa 

Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum Di Indonesia.‖ 
26Munawir, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta : Liberty, 2002). 31. 
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dengan stabil. Tujuannya yakni untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan. 

Penilaian dari kinerja keuangan  sebuah perbankan 

syariah dapat dilihat dari Laporan Keuangan (LK). LK 

terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi/laba, 

laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Laporan keangan  

akan memberikan laporan neraca yang didalamnya berisi 

informasi terkait dengan kondisi keuangan bank yang 

ditujukan kepada pihak luar, seperti : Bank Indonesia (BI), 

masyarakt dan para investor. Kemudian laporan laba rugi 

memberikan informasi mengenai perkembangan keuangan 

kepada semua pihak, baik pemilik perusahaan, manajemen 

bank, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Informasi 

keuangan bank ini dapat digunakan sebagai acuan dari 

kinerja bank dalam memelihara kesehatan bank yang 

menerapkan perinsip kehati-hatian serta ketentuan yang 

sudah berlaku.
27

 

  Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio 

dari pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank dengan 

dana yang akan di terima oleh bank tersebut.
28

 FDR 

mengunakan ukuran dengan membandingkan total 

pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Perbankan syariah dikenal dengan FDR sedangkan di 

perbankan konvensional dikenal dengan istilah Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Menurut sukarno dan syaichu 

menyatakan bahwa semakin tinggi FDR maka laba 

perusahaan akan mengalami kenaikan dengan cacatan bank 

harus mampu memenuhi penyaluran kreditnya dengan 

optimal.
29

 Namun, jika perbankan tidak dapat 

mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh perbankan untuk 

                                                             
27A Pendahuluan, ―56‖ IX, no. 1 (2017): 56–68. 
28Nisa Friskana Yundi, ―Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return On 

Ssset ( ROA ) Bank Syariah Di Indonesia‖ 10, no. 1 (2018), 

https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2759. 
29Vita Tristiningtyas and Osmad Mutaher, ―Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,‖ 

Jurnal Akuntansi Indonesia 2, no. 2 (2016): 131, 

https://doi.org/10.30659/jai.2.2.131-145. 
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dapat disalurkan terhadap pembiayaan maka nilai ROA 

bank tersebut akan menurun. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ningsukma dan Haqiqi menunjukkan bahwa FDR 

memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.
30

Penelitian yang 

dilakukan oleh Layaman dan Qoonitah Fitri Al-Nisa 

menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA.
31

 Penelitian yang dilakukan oleh Medina 

Almunawwaroh dan Rina Marliana menunjukkan bahwa 

FDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA.
32

 

Penelitian Farrashita Aulia Prasetiono yang dilakukan oleh 

menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif 

terhadap Profitabilitas.
33

 Penelitian Peni Nugraheni dan 

Whinda Febrianti Iskandar Alam yang dilakukan oleh 

menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA.
34

 

  Non Performing Financing (NPF) rasio ini digunakan 

untuk mengukur bagaimana tingkat risiko pembiayaan 

yang dilakukan oleh perbankan. Rasio NPF menggunakan 

perbandingan dari tingkat risiko pembiayaan yang kurang 

lancar atau tidak lancar dengan pembiayaan yang 

disalurkan oleh pihak perbankan. Jika, manajemen dalam 

mengelola pembiayaan kurang baik maka akan berdampak 

pada naiknya tingkatan jumlah pembiayaan bermasalah. 

Meningkatnya pembiayaan bermasalah akan menurunkan 

kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba 

                                                             
30Ningsukma Hakiim and Haqiqi Rafsanjani, ―Pengaruh Internal Capital 

Adequency Ratio ( CAR ) , Financing To Deposit Ratio ( FDR ) , Dan Biaya 

Operasional Per Pendapatan Operasional ( BOPO ) Dalam Peningkatan 

Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia,‖ no. 66 (2016). 
31Layaman Qoonitah Fitri Al-Nisa, ―Analisis Pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas 

Bank Syariah,‖ 2015, 305–16. 
32Almunawwaroh and Marliana, ―Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.‖ 
33Farrashita Aulia, ―Pengaruh Car , Fdr , Npf , Dan Bopo Terhadap 

Profitabilitas ( Return On Equity ) ( Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode Tahun 2009-2013 )‖ 5, no. 6 (2016): 1–10. 
34Peni Nugraheni, Whinda Febrianti, and Iskandar Alam, ―Pengaruh Risiko 

Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional Di 

Indonesia‖ 387656, no. 174 (2011). 
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sebanyak-banyaknya. Rasio NPF memperlihatkan besaran 

tingkat risiko dari pembiayaan, semakin tinggi NPF maka 

akan semakin tinggi juga tingkat pembiayaan yang akan di 

tanggung oleh perbakan, sebaliknya jika nilai NPF lebih 

kecil maka akan semakin kecil juga tingkat pembiayaan 

yang akan di tanggung oleh perbankan.
35

 NPF sebagai 

kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali 

kredit yang di keluarkan oleh bank sampai debitur 

mengembalikan semua kreditnya. Tinggi rendahnya 

kesehatan perbankan dapat mempengaruhi laba yang akan 

di dapatkan oleh bank.
36

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana menunjukkan 

bahwa NPF memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA.
37

 Penelitian Farrashita Aulia Prasetiono yang 

dilakukan oleh menunjukkan bahwa NPF memiliki 

pengaruh positif terhadap Profitabilitas.
38

 Penelitian yang 

dilakukan oleh Linda Widyaningrum menunjukkan bahwa 

NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.
39

 

  Primary ratio yaitu rasio yang diukur menggunakan 

Equity to Asset Ratio (EAR) adalah rasio yang dibuat 

untuk mengukur kecukupan kapital bank dan kemampuan 

bank pada saat menutupi adanya penurunan asset 

mengunakan kapital sendiri. Rasio ini akan dihitung 

menggunakan cara membandingkan total ekuitas 

menggunakan jumlah asset yang dipunyai oleh perbankan 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia dan 

                                                             
35Yuwita Ariessa Pravasanti, ―Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan 

Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,‖ Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 4, no. 03 (2018): 148, https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.302. 
36Muahmmad Suhada, Modul Short Course Bank Syariah (Yogyakarta : STEI, 

2009). 
37Almunawwaroh and Marliana, ―Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap 

Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.‖ 
38Aulia, ―Pengaruh Car , Fdr , Npf , Dan Bopo Terhadap Profitabilitas ( 

Return On Equity ) ( Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode Tahun 2009-2013 ).‖ 
39Linda Widyaningrum Et Al., ―Pengaruh Car, Npf, Fdr, Dan Oer Terhadap 

Roa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 

Hingga Mei 2014‖ 2, No. 12 (2015). 
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Wisnu Mawardi menunjukan bahwa EAR berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas 

bank.
40

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Albahi 

menunjukkan bahwa primary ratio memiliki pengaruh 

yang positif signifikan pada kinerja perusahaan.
41

 

  Ukuran perusahaan  adalah suatu skala yang 

digunakan dalam mengklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan. Ada beberapa cara dalam menentukan besar 

kecilnya suatu perusahaan, anatar lain : total asset, total 

penjulan, nilai pasar saham dan lain sebaginya.
42

 Ukuran 

perusahaan (Company Size)  akan menunjukkan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan yang nantinya dapat 

mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan.
43

 ukuran 

perusahaan ini akan mempengaruhi persepsi investor 

terhadap perbankan. Semakin besar perbankan tersebut 

maka akan semakin dikenal oleh banyak orang sehingga 

dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari investor. 

Perusahan yang besar cendrung stabil dan lebih mudah 

dalam memperoleh sumber dana dari internal maupun 

eksternal perbankan. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Astri Apriningsih menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
44

 

Penelitian yang dilakukan oleh Aminatus  Zuhriyah 

Adawiyah ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap 

                                                             
40Indra Kurnia And Wisnu Mawardi, ―Analisis Pengaruh Bopo, Ear, Lar Dan 

Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan,‖ Diponegoro Journal Of Management 1, 

No. 2 (2012): 49–57. 
41Muhammad Albahi, ―Analisa Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas, Rasio 

Solvabilitas Pada Kinerja Keuangan Pt. Bank Sumut Cabang Pirngadi Medan,‖ 

Jurnal Ilmiah “Dunia Ilmu” 1, No. 2 (2015): 21. 
42Hery, Riset Akuntansi (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017). 3.  
43Tamimah Tamimah, ―Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan 

Syariah Di Indonesia,‖ Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2020): 

104, https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2175. 
44Astri Aprianingsih and Amanita Novi Yushita, ―Pengaruh Penerapan Good 

Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan,‖ Jurnal Profita 4, no. 5 (2016): 1–16, 

https://eprints.uny.ac.id/31985/. 
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profitabilitas bank.
45

 Penelitian yang dilakukan oleh A.A. 

Yogi Prasanjaya dan Iwayan Ramantha menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas bank.
46

 Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Indra Kurnia dan Wisnu Mawardi ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh siknifikan terhadap 

profitabilitas bank.
47

 Penelitian yang dilakukan oleh Dedi 

Supiyadi dan Budi S. Purnomo menghasilkan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap  profitabilitas.
48

 

Menurut data kinerja Bank Umum Syaria (BUS) yang 

ada di Indonesia yang dapat ditunjukkan dengan rasio 

FDR, NPF, EAR, dan SIZE. Berikut adalah ringkasan dari 

rata-rata FDR, NPF, EAR dan SIZE pada bank umum 

syariah Indonesia dari Periode 2016-2019. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata FDR, NPF, EAR dan SIZE Bank Umum 

Syariah (BUS) periode tahun 2016-2019 

 

No. 

 

Nama Emiten FDR 

(%) 

NPF 

(%) 

EAR 

(%) 

SIZE 

1. PT Bank Aceh 

Syariah 

73,66 0,05 10,00 30,73 

2. PT Bank Muamalat 

Indonesia 

81,56 2,76 7,53 32,81 

3. PT Bank Victoria 

Indonesia 

86,87 3,63 14,07 29,51 

                                                             
45Aminatus Zuhriyah Adawiyah and Heru Suprihhadi, ―Pengaruh Modal, Aset 

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan,‖ Jurnal Ilmu Dan 

Riset Manajemen 6, no. 1 (2017): 1–15. 
46Analisis Pengaruh et al., ―Analisis Pengaruh Rasio Car, Bopo, Ldr Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di Bei,‖ E-
Jurnal Akuntansi 4, no. 1 (2013): 230–45. 

47Kurnia and Mawardi, ―Analisis Pengaruh BOPO, EAR, LAR Dan Firm Size 

Terhadap Kinerja Keuangan.‖ 
48Widyaningrum et al., ―Pengaruh Car, Npf, Fdr, Dan Oer Terhadap Roa Pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 

2014.‖ 
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4. PT Bank BRI 

Syariah  

77,23 4,07 10,60 31,18 

5. PT Bank Jabar 

Banten Syariah  

93,29 2,81 11,60 29,63 

6. PT Bank BNI 

Syariah 

82,18 1,53 9,88 31,26 

7. PT Bank Syariah 

Mandiri  

77,41 2,10 8,21 32,17 

8. PT Bank  Mega 

Syariah  

92,39 2,51 16,73 29,59 

9. PT Bank Panin 

Dubai Syariah  

90,87 3,33 18,72 32,96 

10. PT Bank Syariah 

Bukopin 

89,38 4,14 8,90 31,58 

11 PT BCA Syariah  89,65 0,20 21,02 29,51 

12. PT Bank Tabungan 

Pensiun Nasional 

Syariah  

94,03 0,75 19,59 31,77 

Sumber data : OJK data di olah oleh penulis. 

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 

peningkatan FDR merupakan perhitungan yang 

menunjukkan presentase pembiayaan yang di salurkan 

dengan optimal dengan sumber dana dari pihak ketiga. 

NPF adalah rasio yang mengukur presentase  pembiayaan 

yang bermasalah meningkat yang akan mengakibatkan 

kerugian. EAR adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kecukupan kapital perbankan dalam 

menghadapi penurunan asset, sedangkan total asset 

merupakan perhitungan yang mengambarkan besar 

kecilnya suatau ukuran perbankan (Size) tersebut. Resiko 

pembiayaan diri tahun 2016-2019 dari perbankan umum 

syariah di Indonesia juga masih di bawah standar NPL      

(< 5%) yang memiliki arti kondisi yang sedang bank alami 

pada saat ini menunjukkan keadaaan sehat karena tingkat 

pembiayaan yang macey masih rendah, sehingga dapat 
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dilihat kinerja dari keuangan bank umum syariah dapat 

mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

terutama sebagai penyaluran pembiayaan kususnya 

pembiayaan sektor rill. 

 Penambahan atau pengurangan pembiayan yang akan 

diberikan kepada pihak kreditur akan mempengaruhi 

tingkat likuiditas dari suatu perbankan. Pengunaan dari 

pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank harus melihat 

resiko jika resikonya besar maka perusahaan akan 

mengalami kerugian yang menyebabkan laba dari 

perbankan akan menurun. Menurunnya laba dari 

perbankan tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan 

perbankan. Kinerja keuangan perbankan akan berpengaruh 

positif terhadap kesehatan dan profitabilitas perbankan, 

dan dapat menjadi ukuran perbankan dalam bertahan dan 

bersaing di dunia bisnis. Kinerja keuangan 

memperlihatkan sejauh mana perbankan dapat 

memberikan keuntungan dari asset, investasi dan ekuitas 

yang akan menggambarkan kesehatan suatau perbankan 

tersebut. Kinerja keuangan adalah gambaran dari kondisi 

keuangan di masa lalu yang akan menjadi prospek dimasa 

yang akan datang baik itu akan menjadi peningkatan atau 

penurunan.
49

 

 Kinerja keuangan akan menunjukkan sesuatu yang 

berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan perbankan. 

Kekuatan tersebut digunakan dalam mempertahankan atau 

bahkan ditinggalkan serta kelemahan juga harus diketahui 

agar perbankan dapat memperhatikan langkah-langkah apa 

yang harus diperbaiki.
50

 (Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 9/24/DPbS) Kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA suatu bank, maka akan semakin besar juga 

tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan 

                                                             
49Fachrurrazi, Kinerja Keuangan Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2021). 19. 
50Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 66. 
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akan membuat bank dalam segi penggunaan asset juga 

semakin baik. ROA adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan jumlah harta rata-rata, rasio ini merupakan ukuran 

tingkat profitabilits yang dilihat dari jumlah harta yang 

dimilikinya.
51

 

Menurut data kinerja Bank Umum Syaria (BUS) yang 

ada di Indonesia yang dapat ditunjukkan dengan rasio 

ROA. Berikut adalah ringkasan dari rasio ROA pada bank 

umum syariah Indonesia dari Periode 2016-2019 yang di 

tunjukkan oleh table 1.3. 

TABEL 1.3 

Data Kinerja ROA Perbankan Umum Syariah Periode 

2016-2019. 

 

No Nama Emiten 2016 2017 2018 2019 

1 PT Bank Aceh Syariah 2,48% 2,51% 2,38% 2,33% 

2 

PT Bank Muamalat 

Indonesia 0,14% 0,04% 0,08% 0,05% 

3 

PT Bank Victoria 

Indonesia  -2,19% 0,36% 0,32% 0,05% 

4 PT Bank Bri Syariah 0,95% 0,51% 0,43% 0,31% 

5 

PT Bank Jabar Banten 

Syariah 0,63% 0,63% 1,28% 1,73% 

6 PT Bank BNI Syariah  1,44% 1,31% 1,42% 1,82% 

7 PT Bank Syariah Mandiri 0,56% 0,59% 0,88% 1,69% 

8 PT Bank Mega Syariah  2,63% 1,56% 0,93% 0,89% 

9 

PT Bank Panin Dubai 

Syariah  0,37% -10,77% 0,26% 0,25% 

10 PT Bank Syariah Bukopin 11,20% 0,02% 0,02% 0,04% 

11 PT BCA Syariah 1,10% 1,20% 1,20% 1,20% 

12 

PT Bank Tabungan 

Pensiun Nasional Syariah  9,00% 11,20% 12,40% 12,90% 

Sumber : idx.co.id (diolah oleh penulis) 

                                                             
51Wibowo dan Abubakar, Akuntansi Keuangan Dasar 2, 2019. 143. 
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Table 1.3 menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur oleh ROA. Perbankan umum syariah memiliki 

tingkatan naik dan turun atau menetap dari periode satu 

dengan periode yang lain. PT Bank Syariah Bukopin 

memiliki tingkat ROA terbesar pada tahun 2016 sebesar 

11,20%. Tahun 2017-2019 perbankan ini mengalami 

penuruna sebesar 11,16%-11,18%, hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan dari perbankan dalam memperoleh 

laba yang akan dibagkan kepada pemegang saham turun. 

Kinerja keuangan yang paling buruk pada tahun 2017 

dengan ROA sebesar -10,77%. Lalu kerugian juga dialami 

oleh PT Bank Victoria Indonesia pada tahun 2016 dengan 

nilai ROA sebesar -2,19%, hal ini menunjukkkan bahwa 

perbankan tidak dapat memperoleh laba yang tersedia 

untuk pemegang saham. PT Bank Victoria Indonesia 

memperoleh laba terbaiknya yakni pada tahun 2017 

sebesar 0,36%. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Syariah memiliki rata-rata ROA 11,38% dan pada tahun 

2019 memiliki ROA palingg tinggi dari tahun 2016-2019 

yakni memiliki ROA sebesar 12,90%. Kinerja keuangan 

PT Bank BNI Syariah memiliki nilai ROA yang cukup 

stabil 1%, sedangkan PT Bank Victoria Indonesia 

mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,36 dan 

mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019.  Kinerja 

keuangan yang memiliki kerugian menunjukkan bahwa 

perbankan tersebut tidak mampu untuk memperoleh laba 

yang tersedia bagi pemegang saham. Perbankan syariah 

yang memiliki ROA yang tinggi memiliki laba yang tinggi 

dan yang akan di bagikan oleh pemegang saham. 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat ada beberapa 

kenaikan tingkat ROA pada Bank Umum Syariah di setiap 

periodenya. Kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah faktor internal bank itu 

sendiri yakni kecukupan modal, likuiditas, tingkat 

penyaluran kredit dan lain sebagainya. 
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Penelitian terdahulu yang mengemukakan mengenai 

likuiditity, Financing risk rasio, primary ratio dan 

company size mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan oleh Peni Nugraheni dan Whinda Febrianti 

Iskandar Alam menunjukkan bahwa FDR berpengaruh 

tidak signifikan terhadap profitabilitas.
52

 Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Farrashita Aulia Prasetiono yang 

dilakukan oleh menunjukkan bahwa FDR memiliki 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas sedangkan NPF 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
53

 

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia dan Wisnu 

Mawardi menghasilkan company size berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA sedangkan EAR berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap ROA.
54

 Penelitian 

yang dilakukan oleh Munawarah menghasilkan ukuran 

perusahaan  berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.
55

 

Beberapa perbedaan di atas membuat penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai Liqudity Ratio, 

Financing Risk Rasio, Primary Ratio dan Company 

Size.Variabel pengukuran liquidity ratio yang digunakan 

penulis adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), variabel 

Financing risk ratio menggunakan Non Performing 

Financing (NPF), variabel Primary Ratio menggunakan 

Equity to Asset Ratio (EAR) dan variabel ukuran 

perusahaan (Size) dilihat dari total asset. FDR merupakan 

perhitungan yang menunjukkan presentase pembiayaan 

yang di salurkan dengan optimal dengan sumber dana dari 

pihak ketiga. NPF adalah rasio yang mengukur presentase  

pembiayaan yang bermasalah meningkat akan 

                                                             
52Nugraheni, Febrianti, and Alam, ―Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional Di Indonesia.‖ 
53Aulia, ―Pengaruh Car , Fdr , Npf , Dan Bopo Terhadap Profitabilitas ( 

Return On Equity ) ( Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode Tahun 2009-2013 ).‖ 
54Kurnia and Mawardi, ―Analisis Pengaruh BOPO, EAR, LAR Dan Firm Size 

Terhadap Kinerja Keuangan.‖ 
55Munawarah, Sarmina Batubara, and Rtna sari Dewi, ―Determinan Kinerja 

Perbankan Syariah‖ 2 (2019). 
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mengakibatkan kerugian. EAR adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kecukupan kapital perbankan 

dalam menghadapi penurunan asset, sedangkan total asset 

merupakan perhitungan yang mengambarkan besar 

kecilnya suatau ukuran perbankan (Size) tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengajukkan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Liqudity Ratio, Financing Risk Rasio, Primary Ratio dan 

Company Size Terhadap Profitability (Studi Kasus pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah 

dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana liquidity ratio  berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia  

periode 2016-2019 ? 

2. Bagaimana financing risk ratio berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada  bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019 ? 

3. Bagaimana primary ratio berpengaruh terhadap 

profitabilitas  pada bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019 ? 

4. Bagaimana company size berpengaruh terhadap 

profitabilitas  pada bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019 ? 

5. Bagaimana liquidity ratio, financing risk ratio, primary 

ratio, company size terhadap profitabilitas  berpengaruh 

secara simultan pada bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh  liquidity 

ratio terhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh financing 

risk ratio terhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. 

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh primary 

ratio terhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. 

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh company size 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019. 

5. Untuk membuktikan pengaruh liquidity ratio, financing 

risk ratio, primary ratio, company size terhadap 

profitabilitas secara stimultan pada bank umum syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian dari Bank Umum Syariah (BUS) 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan terhadap kebijakan pembiayaan 

maupun ekspansi asset serta untuk langkah antisipasi 

terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada 

para investor mengenai rasio yang bisa menjadi 

pertimbangan bagi investor yang menanamkan sahamnya 

ke bank umum syariah di Indonesia. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan 

wawasan, dan dapat berguna dalam memberikan 

tamabahan referensi dalam memilih objek penelitian 



 

 
 

23 

sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian 

selanjutnya. 

4. Bagi Masyarakat  

Hasil dari penelitian yang telah diteliti diharapkan 

dapat memberikan wawasan kepada masyarakat 

mengenai perbankan secara umum. 

5. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

tambahan dan memperluas pengetahuan serta wawasan 

mengenai faktor-faktor pengaruh profitabilitas bank 

umum syariah yang ada di Indonesia. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini bermaksud Bagaimana ada penelitian 

atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitia ini. Berikut adalah hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supiyadi dan Budi 

S. Purnomo yang berjudul Pengaruh Faktor Internal dan 

Eksternal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

explanatory data bersal dari laporan keuangan tahunan 

yang di peroleh Bank Indonesia maupun Bank Syariah, 

data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Penelitian menemukan bahwa profitabilitas Bank Syariah 

di Indonesia dipengaruhi oleh resiko kredit, kecukupan 

modal, ukuran perusahaan dan resiko likiditas. Hasil 

penelitian ini menemukan bajwa resiko kresit dan resiko 

likuiditas berpengaruh positif sementara ukuran 

perusahaan dan kecukupan modal berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menemukan bahwa Risiko pembiayaan 

memiliki efek yang positif terhadap kinerja perbankan 

syariah, maka dari itu perbankan syariah harus 
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menerapkan perinsip kehati-hatian. CAR menghasilkan 

signifikan negatif terhadap profitabilitas oleh karena itu 

perbankan perlu meningkatkan kecukupan modal supaya 

dapat meningkatkan profitabilitas. Ukuran perusahaan 

signifikan negatif terhadap profitabilitas. Risiko likuiditas 

Bank Syariah di Indonesia signifikan positif terhadap 

profitabilitas.
56

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariess Pravasanti 

yang berjudul Pengaruh NPF terhadap CAR dan 

dampaknya Terhadap ROA pada Perbankan Syariah Di 

Indonesia. Penelitian menggunakan analisis data panel 

dan sampel yang digunakan sebanyak 12 bank syariah 

dengan laporan keunagan triwulan selama 2 tahun yaitu 

2015-2016 sehingga sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 96 data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPF berpengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar NPF akan berdampak pada penurunan 

profitabilitas. sehingga perlu adanya kehati-hatian pihak 

bank dalam menjalankan fungsinya. Risiko berupa 

kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan 

jumlah yang cukup besar dapat mempengaruhi kinerja 

bank. Banyaknya pembiayaan yang bermasalah akan 

mengakibatkan pembiayaan yang telah disalurkan tidak 

memberikan hasil kepada pihak bank. FDR berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. FDR ini akan menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dapat membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang memberikan sebagian 

sumber likuiditasnya. CAR berpengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA. CAR ini didasarkan prinsip bahwa setiap 

penanaman yang mengandung risiko harus menyediakan 

jumlah modal yang berdasarkan presentasi terhadap 
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jumlah penanamanya, semakin besar niali CAR 

akansemain baik niali modal tersebut. Hasil uji F, secara 

simultan disimpulkan bahwa variabel NPF dan FDR 

berpengaruh terhadap CAR dan NPF, FDR dan CAR 

berpengaruh terhadap ROA.
57

 

3. Penelitian selanjutnya dari Linda Widyaningrum dan 

Dina Fitrisia Septiarini dalam judul Pengaruh CAR, NPF, 

FDR dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 hingga 

Mei 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposif 

sampling, yang semua datanya diambil dari statistic 

syariah islam. Menggunakan teknik regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan 

CAR, NPF, FDR, OER meiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROA. Secara parsial CAR, NPF, dan FDR 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Selain itu 

OER berpengaruh signifikan terhadap ROA. CAR 

berpengaruh tidak signifikan ROA dapat disebabkan oleh 

sikap dari manajemen BPRS yang menjaga agar tingkat 

CAR pada BPRD tetap sesuai dengan ketetapan Bank 

Indonesia (BI) yaitu minimal 8% yang akan 

mengakibatkan BPRS dalam memanfaatkan modal yang 

dimiliki tidak optimal. NPF berpengaruh tidak signifkan 

terhadap ROA yang disebabkan karena pembiayaan 

murabahah yang merupakan pembiayaan terbanyak 

digunakan.
58

 Pembiayaan non-lancar lebih banyak terjadi 

pada pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad 

murabahah. Pebiayaan murabahah kurang cocok 
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digunakan dalam pembiayaan modal kerja yang diberikan 

langsung dalam bentuk uang.
59

 

4. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Khalis Rista 

Wibowo yang berjudul Analisis Pengaruh BOPO, NIM, 

LDR, CAR, EAR dan NPL terhadap Profitabilitas 

Perbankan Konvensional di Indonesia Periode 2010-

2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR 

berpengaruh negatif terhadap ROA. NPL berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA. NIM berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. CAR berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik dan analisis regresi linear berganda.
60

 

5. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Nisa Friskana 

Yundi dan Heri Sudarsono yang berjudul Pengaruh 

Kinerja keuangan Terhadap Retrun On Asset (ROA) 

Bank Syariah Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang terdiri dari 7 tahun, mulai tahun 2010 

sampai dengan 2016 yang diperoleh dari OJK dan BI 

metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini 

menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). 

Hasil analisis dari penelitian ini dalam jangka penjang 

CAR, FDR, NPG dan BOPO berpengaruh negatif, 

sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap ROA, 

sedangkan dalam jangka pendek CAR tidak berpengaruh, 

FDR, BOPO dan DPK berpengaruh negatif dan NPF 

berpengaruh positif terhadap ROA. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa manjemen sangat 

menperhitungkan tingkat kemampuan bank untuk 

mengelola CAR, FDR, NPF, BOPO, dan CAR untuk 

mempengaruhi ROA.
61
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Javid et al. 2011 tentang 

Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal 

Factor Analysis.Dengan variabel independen log total 

Assets, Total Equity to Total Assets, Total Loan to Total 

Assets, and Total Deposits to Total Assets. Penelitian ini 

menggunakan analisis Pooled Ordinary Least Square 

(POLS). Penelitian ini menghasilkan log TA memiliki 

pengaruh negatif dan signifikanterhadap ROA. TL to TA 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ROA. TE to TA memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Roa. TD to TA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA.
62

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Gupita Dewi 

dengan judul Pengaruh Risiko Likuditas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Likuiditas memiliki pengaruh 

yang negative dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, 

sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
63

 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar yang 

berjudul Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP dan 

Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus 

Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2011). 

Analisis dengan metode regresi linier berganda dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

kualitas aktiva produktif dan likuiditas berpengaruh 

negative terhadap ROA. Berdasarkan hasil perhitungan, 
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likuiditas memiliki arah yang berbeda dengan hipotesis 

yang diajukan yaitu negatif  signifikan. Dan hasil dari 

perhitungan statistik diketahui bahwa variabel ukuran 

perusahaan memberikan pengaruh terbesar terhadap 

ROA.
64

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ferly Ferdyant, Ratna 

Anggraini ZR, dan Erika Takidah yang berjudul 

pengaruh kualitas penerapan Good Corporate 

Governance dan Risiko pembiayaan terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa 

penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan syariah, sedangkan 

risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan syariah dan hasil uji 

kualitas penerapan GCG dan risiko pembiayaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
65

 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan  

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supiyadi dan 

Budi S. Purnomo; Yuwita Ariess Pravasanti; Linda 

Windyaningrum dan Dina Fitrisia Septiarini; Khalis Rista 

Wibowo; Nisa Friskana Yundi dan Heri Sudarsono; Javid 

et al; Kadek Ayu Yogamurti Setiadewi dan Ida Bgs. 

Anom Purbawangsa; DinnulAlfia Akbar; Ferly Ferdyant, 

Ratna Anggraiani ZR, dan Erika Takidah yaitu sama-

sama menggunakan variabel terkatnya adalah 

profitabilitas. Selain itu juga penelitian ini memiliki 

perbedaan metode yang digunakan yakni menggunakan 

metode analisis regresi linier bergada, menggunakan 

analisis perspektif islam,  menggunakan alat analisis 
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eviews 10, menggunakan periode penelitian yakni selama 

4 tahun berturut turut dari periode 2016-2019, variabel 

bebas liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio 

dan company size, dan objek penelitian bank umum 

syariah di Indonesia. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai penegasan judul, latar 

belakang masalah, alasan memilih judul, rumusan 

masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian, kerangka pemikiran dan 

pengajuan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi penjelasan mengenai waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, 

instrument penelitian, uji validitas dan rentabilitas 

data dan teknik analisis data. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hasil 

tersebut mencakup beberapa hal yaitu deskripsi 

data, pembahasan hasil penelitian dan analisi. 

 

BAB V PENUTUP 

  Berisi penjelasan tentang kesimpulan dan hasil 

yang di peroleh setelah dilakukan penelitian. 

Selain itu juga disajikan keterbatasan, 
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rekomendasai dan saran dapat menjadi 

pertimbangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Signal (Signalling Theory)  

Teori sinyal merupakan teori yang digunakan dalam 

memahami manajemen keuangan. Teori sinyal dapat 

diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh para 

perusahaan terhadap investor. Sinyal ini dapat langsung 

diamati atau harus diamati lebih secara mendalam agar 

dapat mengetahui artinya. Sinyal yang diberikan oleh 

perusahaan dapat berupa negatif atau positif.
66

 

  Secara umum, teori signal ini berkaitan 

penggunaan pemahaman mengenai bagaimana suatu signal 

sangatlah bernilai atau dapat berguna, sementara sinyal 

lainnya dapat berguna. Teori ini mencermati bagaimana 

sinyal dapat berkaitan penggunaannya dengan kualitas 

yang dicerminkan didalamnya serta elemen-elemen apa 

saja yang berdasarkan signal atau komunikasi sekitarnya 

yang menciptakan signal permanen meyakinkan serta 

menarik. Selain itu, teori ini pula mencermati apa yang 

akan terjadi jika signal yang diisyaratkan ini tidak dapat 

meyakinkan, ketidak yakinan yang dapat ditoleransi oleh 

signal menjadi tidak bermakna.
67

 

  Simpulan dengan adanya teori signaling bahwa 

pihak manajemen perusahaan khususnya perusahaan yang 

sudah go public akan memberikan fakta terhadap investor 

dimana sebagai akibatnya investor bisa mengetahui 

kedepannya prospek dan keadaan perusahan dimasa depan. 

Sehingga pada saat pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi investor bisa membedakannya perusahaan 

mana yang akan dipercaya untuk menaruh investasi 

tentunya perusahaan yang baik yang harapannya dimasa 
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yang akan datang bisa memberikan laba bagi investor 

tersebut.  

Teori signal adalah penyelesaian dari asimetris 

informasi.  Asimetris informasi ini akan memungkinkan 

manajemen perusahaan akan bersikap opportunis, 

memanipulasi data  keuangan perusahaan sebelum dan 

setelah melakukan right issue.68
 Keadaan asimetris 

informasi adalah keadaan di mana para investor tidak 

memiliki kecukupan info terkait prospek perusahaan, 

sedangkan pihak manajemen memiliki banyak informasi 

mengenai bagaimana prospek perusahaan dapat 

disampaikan dengan  trasparan kepada para investor yang 

akan berinvestasi disuatu perusahaan. Menguji hubungan 

antara tingkat disklosur yang dilihat dari informasi harapan 

serta peluang  Investment Opportunity Set (IOS) pada 

perusahaan di Selandia Baru. Mereka menemukan bukti 

bahwa tinggi rendahnya disklosur informasi dapat 

berpengaruh positif dengan IOS. IOS ini dapat terpengaruh 

oleh investasi perusahaan pada aktiva tetap dan laba dari 

perusahaan tersebut. Penelitian lainnya menunjukkan 

tingkat disklosur dapat berkaitan dengan prospek dimasa 

depan yang ditentukan oleh proporsi dewan direksi dari 

luar. 
69

 

Perdagangan dalam islam dalam hubungan pemilik dan 

wakil pengusaha dalam menjalankan kontraknya harus 

mendahulukan tawakkal dari pada nafsu, dan keduanya 

harus mempunyai akhlak yang baik. Harus diyakini bahwa 

dalam syariat islam kegiatan muamalah bukan hanya 

memperhitungkan  untung atau rugi saja, tetapi juga harus 
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dengan syariat islam dan mencari ridho Allah SWT.
70

 

Firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-A‘raf 

ayat 96 : 

 

 ْْ ٌَّ اَ ْٕ اَ نَ ِء َٔ اٰۤ ًَ ٍَ انسَّ ْى تََشٰكٍد يِّ ِٓ ْٛ ا نَفَرَْحَُا َعهَ ْٕ اذَّمَ َٔ ا  ْٕ ٖ ٰاَيُُ َم اْنمُٰشٓ

 ٌَ ْٕ ا َْٚكِسثُ ْٕ ا َكاَُ ًَ ُْٓى تِ َٰ ا فَاََخْز ْٕ تُ ٍْ َكزَّ ٰنِك َٔ اَْلَْسِض  َٔ٩٦ 

 

Artinya : ―jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri 

beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah langit dan bumi, tetapi mereka 

mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa 

mereka disebabkan perbuatannya.‖(Q.S. Al-A‘raf : 96) 

Dalam ayat tersebut dijelaskan untuk kita dapat 

bertawakal dengan Allah SWT atas setiap usaha yang telah 

dilakukan, termasuk kegiatan pemilik dan wakil pengusaha 

agar dapat mempertanggung jawabkan kegiatan masing-

masing. Dasar yang baik ini pemilik dan wakil pengusaha 

adalah pekerja Allah SWT, usaha yang dilakukan oleh 

keduanya diserahkan kepada Allah, dan rezeki merupakan 

hak Allah dalam menentukan besar atau kecilnya. Allah 

SWT dalam   Al-Qur‘an surat An-Nisa‘ Ayat 142 yaitu : 

 

 َ
ٌَ ّللّاٰ ْٕ ٍَ ُٰٚخِذُع ْٛ ِفمِ ُٰ ًُ ٌَّ اْن ا اِ ْٕ ٰهِٕج لَاُي ََّ ا اِنَٗ ان ْٕٓ اَِرا لَاُي َٔ َٕ َخاِدُعُْٓىۚ  ُْ َٔ  

ًًْٛلۖ  َ اَِلَّ لَهِ
ٌَ ّللّاٰ ْٔ ََل َْٚزُكُش َٔ ٌَ انَُّاَس  ْٔ ُء ٗۙ َُٚشاٰۤ  ٦٤٥ُكَساٰن

 

 

Artinya :“ Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu 

Allah, dan  Allah akan membalas tipuan mereka. Dan 

apabila mereka berdiri untuk shalat mereka beridir 

dengan malas.Mereka bermaksud riya (dengan shalat di 
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hadapan manusia.Dan tidaklah mereka menyebut Allah 

kecuali sedikit.” (QS. An-nisa‘ : 142) 

Kedua ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa rezeki 

Allah sudah tetapkan dan Allah tidak suka dengan 

kemunafikan, diharapkan sinyal ini dapat memberikan 

informasi yang akurat sehingga memberikan sinyal yang 

baik untuk pihak eksternal dari perbankan. Semua yang 

telah dikerjakan di dunia ini diketahui oleh Allah SWT 

maka dari itu setiap individu dari manusia ini memiliki  

pertanggung jawabannya masing-masing kepada Allah 

SWT. 

Sinyal ini berupa keterangan tentang apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen agar dapat merealisasikan 

keinginan  pemilik. Sinyal ini biasanya berupa kenaikan 

promosi ataupun keterangan lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Manajer 

akan berikan informasi melalui laporan keuangan bahwa 

mereka menggunakan kebijakan akuntansi konservatisme 

akan menghasilkan laba dengan berkualitas karena 

mempunyai prinsip mencegah perusahaan melakukan 

kegiatan menaikkan laba dan membantu pengguna laporan 

keuangan serta menyajikan laba dan asset perusahaan yang 

not overstate. Teori signaling digunakan, memuat 

informasi tentang ROA atau tingkat pengembalian 

terhadap asset atau berapa banyak jumlah laba yang dapat 

dihasilkan dari asset yang digunakan oleh perusahaan. 

ROA tinggi makan sinyal yang di berikan dari perusahaan 

terhadap investor akan baik, karena ROA yang tinggi dapat 

menunjukkan kinerja dari perusahaan tersebut baik dan 

investor akan tertarik agar menginvestasikan dana yang 

mereka miliki berupa surat berharga atau saham. Jika 

terjadinya peningkatan permintaan dari saham tinggi maka 

harga dari saham akan mengalami kenaikan.
71

 Profibilitas 
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yang memiliki nilai tinggi akan menunjukkan prospek dari 

perusahaan yang baik, sehingga para investor dapat 

merspon dengan baik sinyal yang telah diberikan tersebut 

dan nilai dari perusahaan ini dapat meningkat.
72

 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas (Profitability) adalah rasio yang dipakai 

untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan 

membuat laba dalam taraf   penjualan asset dan kapital 

saham tertentu.
73

 Rasio Return On Assets (ROA)  

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba. 

Rasio ini memberikan tingkatan efektivitas manajemen 

dari suatu perusahaan, yang akan dilihat dari penjualan 

serta pendapatan investasi. Intinya adalah rasio ini 

digunakan untuk efisiensi dari perusahaan.
74

 Demikian 

perusahaan dapat termotivasi untuk pengungkapan 

informasi yang mendetail yang akan dapat mengurangi 

biaya politik dan menunjukkan kinerja dari perusahaan  

kepada masyarakat bahwa kinerja dari perusahaan tersebut 

adalah baik.
75

 Anjuran dari Allah SWT dalam berbuat baik 

telah tertuang dalam Al-Quran Surah  Al-Qasas ayat 77 : 

 

 ٍْ اَْحِس َٔ ََْٛا  ٍَ انذُّ ْٛثََك ِي َِ َُْس ََ ََل ذَ َٔ ِخَشجَ  اَس اَْلٰ ُ انذَّ
آ ٰاٰذىَك ّللّاٰ ًَ ْٛ اْترَِغ فِ َٔ

 ُ
ٍَ ّللّاٰ آ اَْحَس ًَ َ َك

ٌَّ ّللّاٰ ََل ذَْثِغ اْنفََساَد فِٗ اَْلَْسِض ُۗاِ َٔ َْٛك  ٍَ   اِنَ ْٚ ْفِسِذ ًُ ََل ُِٚحةُّ اْن

٧  
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 Artinya :”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagiamu dri (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka0 bumi, 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas :77) 

  Ayat di atas memperingatkan kita agar karunia dan 

kekayaan yang diberikan kepada Allah untuk kehidupan 

akhirat. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah 

sebagaimana Allah terlah berbuat baik kepadamu dengan 

karunia nikmat-Nya. Allah tidak suka jika kita membuat 

kerusakan di bumi dengan melampaui batas-batas yang 

telah di berikan Allah kepada umatnya. 

Profitabilitas dalam pengunaannya dapat digunakan 

dengan cara membandingkan antara bagian komponen 

yang ada dilaporan keuangan, yakni laporan keuangan 

neraca dan laba rugi. Pengukuran ini dapat dilakukan 

dengan beberapa periode operasional sehingga tujuannya 

adalah untuk terlihat perkembangan dari perusahaan 

tersebut dalam rentan waktu tertentu yang telah ditentukan, 

akan mengakibatkan kenaikan ataupun penurunan, yang 

akan diketahui penyebab perubahanya. 

Hasil dari perhitungan profitabilitas dapat digunakan 

sebagai alat untuk evaluasi kinerja dari sebuah manajemen, 

Bagaimana apakah dalam periode tersebut kinerja 

perusahaan sudah efektif dan efisien. Sedangkan jika 

manajemen melakukan ke gagalan untuk mencapai target 

atau keinginan yang sudah ditentukan, maka akan menjadi 

pelajaran bagi manajemen untuk periode yang akan datang. 

Kegagalan yang sudah terjadi harus diselidiki agar dapat 

mengetahui letak kesalahan dan kelemahannya agar tidak 

terulang lagi. Hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai pembelajaran dan acuan dalam perencanaan laba 
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tahun berikutnya, perencanaan laba untuk kedepannya,  

dan kemungkinan untuk mengganti manajemen yang baru 

setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh sebab 

itu profitabilitas  sering disebut sebagai alat untuk melihat 

kinerja dari perusahaan.
76

 

Profitabilitas merupakan pengukuran tentang 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Islam 

memperbolehkan seseorang dalam mencari keuntungan 

jika memiliki dasar dalam kegiatan berdagang yang 

diawali dengan niatan yang baik dan dengan rasa 

kesungguhan serta keikhlasan untuk mencari ridho dari 

Allah SWT. Allah telah mengaturnya sesuai dengan Al-

Qur‘an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi : 

 

ْٚمًا  ا فَِش ْٕ اِو نِرَأُْكهُ ا تَِٓآ اِنَٗ اْنُحكَّ ْٕ ذُْذنُ َٔ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم  انَُكْى تَ َٕ ا اَْي ْٕٓ ََل ذَأُْكهُ َٔ

َْرُْى  اَ َٔ ْثِى  اِل انَُّاِس تِاَْلِ َٕ ٍْ اَْي ٌَ يِّ ْٕ ًُ  ٦١١ ࣖذَْعهَ
 

Artinya :“Dan janganlah kamu makan harta di anatara 

kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagaian harta orang 

lain itudengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” 

Ayat di atas telah dijelaskan bahwa, pengambilan 

keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan yang 

diperbolehkan aldah masih berada pada jalan yang 

benar.Mengambil keuntungan dengan niatan yang baik 

dari perusahaan tanpa ada harta yang bukan haknya tetapi 

masih diambil. Setiap pelaku usaha dengan berdagang 

diperbolehkan dalam mengambil keuntungan yaitu dengan 

niatan mencari rizeki yang halal dan tidak mengambil 

keuntungan secara berlebihan dan mengambil hak orang 

lain. Terdapat dua jenis rasio profitabilitas, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan. 
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Rasio margin laba bersih adalah ukuran profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah menghitung 

seberapa banyak total biaya dan pajak , sedangkan 

rasio margin laba kotor yang menginformasikan laba 

dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan 

setelah dikurangi dengan biaya produksi. 

b. Rasio profitabilitas yang berkaitan dengan investasi, 

yakni terdiri dari : 

1) Tingkat pengembalian atas ekuitas (Return On 

Equity-ROE). 

2) Tingkat pengembalian terhadap investasi (Return 

On Investmentsi-ROI) atau tingkat pengembalian 

atas asset (Return On Assets-ROA). Dalam 

penelitian ini akan menggunakan Return On Assets 

(ROA). 

Return On Assets akan digunakan dalam penelitian 

ini karena menunjukkan kemampuan perusahaan yang 

penggunaannya melihat seluruh aktiva perusahaan 

untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini 

sangat penting bagi pihak manajemen sebagai bahan 

evaluasi efektivitas dan efisiensi dari manajemen 

perusahan dalam pengelolaan seluruh asset 

perusahaan. Semakin besar nilai ROA, artinya efisien 

pengunaan asset dalam perusahaan tersebut, dengan 

kata lain jumlah assets yang ada dapat menghasilkan 

laba yang lebih besar dan sebaliknya.
77

 

 

3. Liquidity Ratio 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian 

lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera 

                                                             
77I Made Sudana, Manajemen Keuangan Teori Dan Praktik (Surabaya : 

Airlangga University Press, 2019). 25. 



 

 
 

39 

harus dibayar dengan harta lancarnya.
78

 Likuiditas 

mempunyai peran penting dalam kesuksesan dan 

kelancaran perusahaan. Likuiditas merupakan salah 

satu rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja 

perusahaan. Likuiditas memiliki peran penting dalam 

fungsi ke suksesan suatu perusahaan. Rasio ini 

memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek pada saat jatuh tempo. Rasio ini 

mengacu pada laporan keuangan perusahaan secara 

keseluruhan.
79

 Pentingnya profitabilitas dalam 

berbisnis dari perusahaan kecil, menengah, maupun 

besar agar dapat memperkirakan Bagaimana perusahan 

dapat membayar hutang jangka pendeknya tanpa ada 

kendala dalam pembayarannya karena perusahaan 

harus mengumpulkan uang dari pelanggan untuk 

membayar tepat waktu.
80

 

Rasio likuiditas (liquidity ratio) rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Rasio ini 

membandingkan utang lancar (jangka pendek) dengan 

aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

membayar hutang tersebut. Rasio likuiditas adalah 

rasio yang mengambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi utang jangka pendeknya.
81

 Menurut 

yang lainnya mengatakan bahwa likuiditas 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 
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menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
82

 

Membayar hutang termasuk kedalam etika bisnis 

dalam islam juga membahas mengenai kode perilaku 

noral dan etika bagi kehidupan seperti yang telah di 

sebutkan  dalam hadis : ‖Aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia‖. Islam 

membicarakan terkait akhlak sebagai cerminan 

kepercayaan islam yakni iman. Etika bisnis dalam 

islam memberikan hukuman internal yang kuat dalam 

pelaksanaan standar etika.  

 Sebagai pendukung dalam membayar kewajiban  

dalam membayar hutang, bukan hanya membayar 

hutang kepada manusia saja tetapi kepada Allah SWT 

juga harus ditepati. Rasulullah SAW memberikan 

penjelasan ketika seseorang ada yang bertanya terkait 

kedua orang tuanya meninggal dan memiliki nadzar, 

tetapi belum ditunaikan. Rasulullah SAW bersabda : 

 

―Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‗anhuma, ia berkata: 

telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW 

dan berkata kepada Nabi SAW: Sesungguhnya 

saudariku ber-nadzar akan berjanji, namun dia wafat 

sebelum dapat melaksanakannya. Maka Nabi SAW 

bersabda : jadi dia memiliki hutang, apakah kamu akan 

membayarkannya?, dia menjawab: Ya, Kemudian Nabi 

bersabda: karena itu tunaikanlah hak Allah SWT, 

karena itu lebih berhak untuk ditunaikan‖ 

(HR.Bukhari).
83

 

 

Hadis Rasulullah SAW di atas, sebagai  

perusahaan  (perbankan umum syariah) yang memiliki 

akhlak yang sesuai dengan etika bisnis islam harus 
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memperhatikan laba untuk dapat bertahan di industri, 

perusahaan juga harus memperhatikan tingkat 

likuiditas agar perusahaan  tidak kesulitan dalam 

pembayaran hutang  jangka pendek dan tidak akan 

mengalami kebangkrutan menurut  Rahmen dan Nasr 

perbankan yang dapat di percaya oleh konsumen  

yakni pihak eksternal maupun internal yang memiliki 

kepentingan terhadap perbankan tersebut.
84

 Faktor-

faktor yang mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas 

dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu deviden 

yang akan dibayar kepada para investor. Aktiva lancar 

yang tinggi akan digunakan sebagai pelunasan 

kewajiban jatuh tempo, sehingga akan ada aktiva 

produktif yang tidak digunakan oleh perusahaan untuk 

menaikan profitabilitas. Jika likuiditas tinggi maka 

investor akan mendapatkan deviden tunai yang cukup 

tinggi.
85

 

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah FDR (Financing to Deposit Ratio). FDR 

akan mengukur kemampuan perbankan dalam 

terpenuhinya pembiayaan yang dimanfaatkan melalui 

DPK. Suatu perbankan harus mampu menyalurkan 

pembiayaan dan dana yang terhimpun juga harus 

banyak agar perbankan tersebut tidak merugi. 

Pengaruh FDR terhadap profitabilitas, yaitu 

dengan menunjukkan FDR efektif digunakan dalam 

penyaluran dana. FDR yang tinggi yang  menunjukkan 

bahwa bank tidak efektif dalam hal penghimpunan dan 

                                                             
84Suci Wahyuliza And Nola Dewita, ―Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas Dan 

Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,‖ Jurnal Benefita 3, No. 2 (2018): 219, 
Https://Doi.Org/10.22216/Benefita.V3i2.3173. 

85Novi Sagita Ambarwati, Gede Adi Yuniarta, And NI Kadek Sinarwati, 

―Pengaruh Modal Kerja, Likuiditas, Aktivitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 
Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia,‖ E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 3, No. 1 (2015): 

11. 



 

 
 

42 

penyaluran pendanaan.
86

 Oleh karena itu, nilai dari 

FDR dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan. 

Nilai FDR dapat diperoleh melalui rumus : 

 

FDR =   
                 

                        
x 100% 

 

 

4. Financing Risk Ratio 

Risiko pembiayaan dapat dilihat dari besarnya rasio 

Non Performing Financing (NPF) dalam perbankan 

syariah sedangkan dalam perbankan konvensional 

biasa menggunakan rasio Non Performing Loan 

(NPL). NPF adalah rasio yang digunakan dalam 

melihat pembiayaan macet, yang dapat mempengaruhi 

laba bank syariah.
87

 NPF memiliki hubungan dengan 

pembiayaan yang diberikan perbankan kepada 

nasabahnya, yang nantinya sangat diharapkan jika nilai 

dari NPF akan rendah dan akan meningkatkan nilai 

dari pendapatan yang harapannya pendapatan akan 

meningkat dan laba yang akan di hasilkan oleh bank 

meningkat agar dapat mensejahterakan para 

stakeholder. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 yang 

dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah 

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
88
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Syariat islam memperbolehkan aktivitas utang 

piutang. Apablia memberikan utang atau pinjaman 

kepada orang yang sangat membutuhkan, dalam hal ini 

akan ada imbalan pahala yang besar dari Allah SWT. 

Ayat Al-Qur‘an yang berkaitan dengan kegiatan utang 

piutang adalah surah Al-Maidah ayat 2 : 

 

 

ََل  َٔ  َ٘ ََل اْنَْٓذ َٔ َْٓش اْنَحَشاَو  ََل انشَّ َٔ  ِ
ى َِش ّللّاٰ

ا َشَعاٰۤ ْٕ ا ََل ذُِحهُّ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ

ى َِذ 
اَِرا اْنمًََلٰۤ َٔ اًَا ُۗ َٕ ِسْض َٔ ِْٓى  تِّ ٍْ سَّ ٌَ فَْضًًل يِّ ْٕ َْٛد اْنَحَشاَو َْٚثرَُغ ٍَ اْنثَ ْٛ يِّ

ٰۤ
ََلٓ ٰا َٔ

ْسِجِذ  ًَ ٍِ اْن ُكْى َع ْٔ ٌْ َصذُّ ٍو اَ ْٕ ٌُ لَ ََل َْٚجِشَيَُُّكْى َشَُٰا َٔ ا ُۗ ْٔ َحهَْهرُْى فَاْصطَاُد

ا َعهَٗ اْنِثشِّ  ْٕ َُ َٔ ذََعا َٔ ۘا  ْٔ ٌْ ذَْعرَُذ ْثِى اْنَحَشاِو اَ ا َعهَٗ اَْلِ ْٕ َُ َٔ ََل ذََعا َٔ  ٖۖ ٰٕ انرَّْم َٔ

َ َشِذُْٚذ اْنِعمَاِب  ٌَّ ّللّاٰ َ ُۗاِ
اذَّمُٕا ّللّاٰ َٔ ۖ ٌِ ا َٔ اْنُعْذ َٔ٥ 

 

Artinya : ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu melanggar syi‟ar-syi‟ar Allah dan jangan 

melanggar kehormatan bulan-bulan  haram jangan 

(mengganggu ) bintang-bintang had-ya, dan bintang-

bintang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang 

–orang yang menggunjungi baiitullah sedang mereka 

mencari karunia dan keridhaan dari tuhannya dan 

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kal 

kebencian(mu) kepada suatu kaum karena menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka), Dan tolong- 

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosan dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, sesungguhnya Allah amat berat sisksa-

Nya.”(Q.S. Al- Mai‘dah Ayat 2). 
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 Menurut tafsir Quraish Shihab Al-Qur‘an Surah 

Al-Mai‘dah ayat 2 adalah ―ayat ini menunjukkan bahwa 

Al-Qur‘an telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun 

menunjukkan konsep kerjasama dalam kebaikan, 

dibandingkan semua undang-undang positif yang 

ada‖.
89

 Kandungan Surah Al-Mai‘dah ayat 2 perintah 

Allah untuk saling tolong-menolong sesama manusia 

tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Niat 

yang baik yakni tolong-menolong dengan iklas dan 

baik, pada suatu hari akan menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari karena itu Allah juga memperingatkan 

kita untuk mencatatnya. 

Allah SWT dalam hal tolong-menolong khususnya 

utang piutang agar dicatat tarnasaksi terkait yang 

dilakukan. Ayat Al-Qur‘an yang berkaitan dengan 

perintah tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 282 : 

 

َُُْكىْ  ْنَْٛكرُْة تَّٛ َٔ  ُُِۗ ْٕ ًًّٗ فَاْكرُثُ َس ٗ اََجٍم يُّ
ٓ
ٍٍ اِٰن ْٚ ُْرُْى تَِذ ا اَِرا ذََذاَٚ ْٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ 

هِِم  ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكرُْةۚ 
ُّ ّللّاٰ ًَ ا َعهَّ ًَ ٌْ َّْٚكرَُة َك ََل َٚأَْب َكاذٌِة اَ َٔ  تِاْنَعْذِلۖ 

َكاذٌِةٌۢ

ِّ انْ  ْٛ ْ٘ َعهَ ِّ انَِّز ْٛ ْ٘ َعهَ ٌَ انَِّز ٌْ َكا ِ ـ ًاُۗ فَا ْٛ ُُّْ َش ََل َْٚثَخْس ِي َٔ  ّٗ َ َستَّ
ْنَٛرَِّك ّللّاٰ َٔ َحكُّ 

ّٗ تِاْنَعْذِلُۗ  نُِّٛ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ ُْٛع اَ ْٔ ََل َْٚسرَِط ْٛفًا اَ ْٔ َضِع ًْٛٓا اَ اْنَحكُّ َسفِ

َجانُِكىْۚ  ٍْ سِّ ٍِ ِي ْٚ َذ ْٛ ِٓ ا َش ْٔ ُذ ِٓ اْسرَْش َٔ  ٍِ اْيَشاَٰذ َّٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ََا َسُجهَ ْٕ ٌْ نَّْى َُٚك ِ فَا

 ُٖۗ ا اَْلُْخٰش ًَ َش اِْحٰذىُٓ ا فَرَُزكِّ ًَ ٌْ ذَِضمَّ اِْحٰذىُٓ اِء اَ ََٓذٰۤ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ ذَْشَض ًَّ ِي

ًْٛشا  ُِ َصِغ ْٕ ٌْ ذَْكرُثُ ا اَ ْٕٓ ًُ ََل ذَْسـ َ َٔ ا ُۗ  ْٕ اُء اَِرا َيا ُدُع
ََٓذٰۤ ََل َٚأَْب انشُّ ًْٛشا َٔ ْٔ َكثِ اَ

 ٌْ ٓ اَ ا اَِلَّ ْٕٓ ٗٓ اََلَّ ذَْشذَاتُ َٰ اَْد َٔ َٓاَدِج  ُو نِهشَّ َٕ اَْل َٔ  ِ
َُْذ ّللّاٰ ُۗ ٰرنُِكْى اَْلَسظُ ِع  ّ ٗ اََجهِ

ٓ
اِٰن

َْاُۗ  ْٕ ُْٛكْى ُجَُاٌح اََلَّ ذَْكرُثُ َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ َََٓا تَ ْٔ ُْٚش ٌَ ذَِجاَسجً َحاِضَشجً ذُِذ ْٕ ذَُك

ا  ْٓٔ ُذ ِٓ اَْش ٌْٛذ َٔ ِٓ ََل َش َّٔ سَّ َكاذٌِة  ََل َُٚضاٰۤ َٔ ّٗ  ەُۗاَِرا ذَثَاَْٚعرُْى ۖ  ا فَاََِّ ْٕ ٌْ ذَْفَعهُ اِ َٔ

ٌْٛى  ٍء َعهِ ْٙ ُ تُِكمِّ َش
ّللّاٰ َٔ  ُۗ ُ

ُكُى ّللّاٰ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ُۗ َ
اذَّمُٕا ّللّاٰ َٔ  تُِكْى ُۗ 

ٌقٌۢ ْٕ  ٥١٥فُُس

 

 

                                                             
89Quraish Shihab, ―Tafsir Surah Al-Mai‘dah Ayat 2,‖ n.d., tafsirq.com. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 

itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di 

sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislahmu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah : 282) 
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 Surah Al-Baqarah ayat 2 ini berisikan mengenai 

peringatan bila melakukan transaksi harusnya 

melakukan pencatatan agar ada suatu bukti atau 

kepercayaan yang dipegang antara kedua belah pihak 

yakni yang meminjam dan yang dipinjam. Hal ini di 

gunakan agar terhindar dari kesalah pahaman yang 

menimbulkan konflik akan mungkin terjadi suatu hari 

nanti, hal tersebut nantinya akan menimbulkan salah 

satu pihak merugi. Menghindari hal tersebt maka islam 

menganjurkan untuk melakukan pencatatan transaksi 

dan menghadirkan saksi dalam pencatatannya. Haram 

hukumnya untuk memberikan tambahan-tambahan 

dalam perkara tertentu (riba). Riba adalah memberi 

kelebihan atau tambahan yang tidak disertai dengan 

imbalan yang memiliki syarat pada saat jual beli.
90

 

Menghindari terjadinya riba yang di larang oleh 

Allah SWT, maka perbankan harus mempunyai 

perhitungan yang memungkinkan untuk membayar 

hutangnya pada saat jatuh tempo. Kreteria Penilaian 

tingkat NPF adalah < 2% pada kategori lancar, 2%-5% 

pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% pada 

kategori kurang lancar, 8%-12% pada kategori 

diragukan dan  >12% pada kategori macet. Golongkan 

pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang 

lancar, diragukan, dan macet.
91

 NPF menunjukkan 

kemampuan maganjemen perbankan dapat mengelola 

pembiayaan yang bermasalah yang diberikan oleh 

bank. Jika, semakin tinggi nilai NPF maka akan buruk 

kualitas pembiayaan  perbankan tersebut. Resiko yang 

akan dihadapi oleh perbankan karena adanya ketidak 

pastian antara pembiayaan yang telah diberikan oleh 

perbankan kepada nasabah terhadap pengembalian 

dana yang sudah dipinjam oleh nasabah kepada 

                                                             
90Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, cet. 3 (Jakarta : Hamzah, 

2015).258. 
91Nofinawati . Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, Audit Bank Syariah 

(Jakarta : Prenada Media, 2020). 136. 



 

 
 

47 

perbankan.
92

 (SE BI No. 3/30/DPNP Tanggal 14 

Desember 2001) NPF dapat dihitung dengan rumus : 

 

NPF = 
                            

                
x 100% 

 

5. Primary Ratio 

Equity to Total Assets Ratio (EAR) adalah indikator 

dari finansial yang akan digunakan untuk mengukur 

keterkaitan antara pemilik agar perusahaannya dapat 

berlangsung lama.  Rasio ini menunjukkan besarnya 

modal sendiri yang digunakan untuk aktiva 

perusahaan. Perusahaan yang tinggi porsi modal 

sendiri maka akan semakin tinggi juga keterkaitan 

pemilik atas kelangsungan dari bank tersebut. Semakin 

tinggi peranan pemilik dalam perusahaan tersebut 

maka akan mempengaruhi manajemen dalam 

meningkatkan kinerja agar efisien dan lebih 

profesional di bidang usahanya. Sebaliknya proporsi 

modal ini sendiri jika relative rendah akan 

menyebabkan pemilik dari perusahaan tersebut tidak 

merasa terlalu dirugikan apabila bank tersebut 

mengalami pailit atau kebangkrutan.
93

 Investasi atau 

menamkan modalnya menurut QS. Al-Baqarah ayat 

268 : 

 

ٍُ َٚعِ  ْٰٛط ُُّْ اَنشَّ ْغفَِشجً يِّ ُ َِٚعُذُكْى يَّ
ّللّاٰ َٔ ِء ۚ 

َٚأُْيُشُكْى تِاْنفَْحَشاٰۤ َٔ ُذُكُى اْنفَْمَش 

ٌْٛى ۖ  اِسٌع َعهِ َٔ  ُ
ّللّاٰ َٔ فَْضًًل ُۗ  َٔ٥٦١ 

 

Artinya :“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 

oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah alaha serupa dengan sebutir benih yang 

                                                             
92H. Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Bumi Aksara, 

2007). 
93―Variabel Produksi Camel Dan Karakteristik Bank Lainnya Untnuk 

Memprediksi Kebangkrutan Bank Di Indonesia,‖ Jurnal Bisnis Strategi, 2002, 

https://doi.org/10.14710/jbs.10.7.1-10. 
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menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus 

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) barang siapa 

yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-

Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS.Al-Baqarah : 268). 

 Ayat di atas menurut tafsir Quraish Shihab ―setan 

menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, 

memalingkan dari amal saleh sehingga kalian tidak 

berinfak dijalan kebaikan dan menyuruh kalian berbuat 

kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas. Dia Maha 

Kuasa untuk membuat kalian kaya. Tidak ada suatu 

apaun yang tidak diketahui-Nya.‖ Dari sini kita dapat 

mengambil kesimpulan bahwa investasi atau modal 

yang akan kita tanamkan di perusahaan dengan niat 

yang baik dan iklas maka akan dilipat gandakan 

kebikan yang telah diperbuat.  

EAR sebagai indikator untuk melihat tersedianya 

modal yang menjadi likuiditas dari perusahaan tersebut 

dan keberlanjutan operasional yang dapat memberikan 

ketenangan ke investor dari kebangkrutan. Para 

pemilik dari perusahaan tersebut memiliki peran yang 

penting bagi perusahaan agar dapat mendorong kinerja 

yang efektif dari perusahaan yang akan mendorong 

peningkatan jumlah laba yang didapatkan oleh 

perusahaan. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin 

besar nilai EAR, maka akan semakin baik anggaran 

bank dalam pembelanjaan investasi sehingga 

kemampuan bank dalam peningkatan labanya akan 

semakin optimal.
94

 

Tinggi rendahnya rasio ini akan mencerminkan 

pengelolaan dari modal sendiri. Semakin tinggi EAR 

akan semakin rendah kebutuhan pendanaan eksternal 

yang akan dibutuhkan, begitu pula dengan beban 

tingkat bunga rendah yang akhirnya berdampak pada 

                                                             
94Kyriaki Kosmidou and Sailesh Tanna, ―Determinants of Profitability of 

Domestic UK Commercial Banks : Panel Evidence from the Period 1995-2002,‖ 

In Money Macro and Finance (MMF) RESEARCG Group Conference. 45, no. 

June (2005): 1–27. 
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laba yang meningkat. EAR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efisiensi bank yang ada di 

Indonesia, rasio ini menggambarkan pengelolaan yang 

efisien terhadap modal untuk mendanai asset yang 

akan menghasilkan laba.
95

 Dana yang dihimpun oleh 

bank dari masyarakat mempunyai karakteristik yakni 

jangka waktu, biaya, sumber dana dan lain-lain. Bank 

melakukan pengelolaan dana dalam penyalurannya 

agar memperoleh laba yang maksimal. Pool of Funds 

adalah perusahaan yang memperlakukan dananya 

sebagai dana tunggal yang tidak memperhitungkan 

sifat dari komponen yang membentuk dana dan 

kemudian akan dialokasikan untuk berbagai tujuan 

sesuai dengan target penggunaannya, Asset Allocation 

memperlakukan dananya sesuai dengan pembentukan 

dana.
96

 Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

EAR = 
             

           
 x 100% 

 

6. Company Size  

Company Size (Ukuran Perusahaan) adalah salah satu 

pengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

dinilai dari total asset, total penjualan, total laba, beban 

pajak, dan lain-lain.
97

 Jika semakin besar suatu ukuran 

perusahaan, maka semakin dinilai baik perusahaan 

tersebut serta memiliki pandangan yang baik, dapat 

mempengaruhi perusahaan agar tercapai keinginan 

suatu perusahaan terhadap banyaknya investor. 

Pada umumnya ukuran perusahaan ini dibagi 

menjadi tiga yaitu: perusahaan besar (large firm), 

                                                             
95Kurnia and Mawardi, ―Analisis Pengaruh BOPO, EAR, LAR Dan Firm Size 

Terhadap Kinerja Keuangan.‖ 
96Yakub dan Herman, ―Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka,‖ Convention 

Center Di Kota Tegal 4, no. 80 (2011): 4. 
97Brigham dan Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essencial Of 

Financial Management, Buku I Edi (Jakarta : Salemba Empat, 2010). 4. 
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Perusahaan menegah (medium firm), dan perusahaan 

kecil (small firm). Besar kecilnya suatu perusahaan ini 

akan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam 

menanggung risiko yang timbul akibat beberapa situasi 

yang di hadapi oleh perusahaan. Perusahan besar 

punya risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, karena memiliki kontrol yang baik 

sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan 

pangsa pasar ekonomi.
98

 

Perusahan yang besar memiliki lebih banyak 

sumber daya agar meningkatkan nilai dari suatu 

perusahaan dikarenakan memiliki akses yang lebih 

baik dari sumber-sumber pendanaan dari pihak 

eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Investor lebih melihat secara positif terhadap 

perusahaan besar yang akan mendapatkan peningkatan 

nilai bagi perusahaan yang berskala besar. Ukuran 

perusahaan digunakan sebagai parameter besar atau 

kecilnya suatu perusahaan dengan melihat total asset 

atau nilai total penjualan bersih. Bila besar total asset 

atau total penjualan bersih maka akan semakin besar 

modal  yang harus ditanam, jika semakin banyak 

penjualan maka semakin banyak juga uang yang 

berputar di perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan 

infus atau dukungan sumber daya perusahaan yang 

besar. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan 

memiliki tingkat penjualan yang rendah, kebutuhan 

terhadap sumber daya dari perusahaan juga akan 

semakin rendah. Ukuran perusahaan adalah ukuran 

atau  besar assets yang dimiliki oleh perusahaan.
99

 

Perusahaan dalam hal ini perbankan umum syariah  

dalam prinsip syariah memiliki akhlakul karimah serta 

ketaqwaan kepada Allah SWT yang menjadi pondasi 

                                                             
98Hery, Kajian Riset Akuntansi (Jakarta : Pt Grafindo, 2017). 11. 
99 Ibid. 
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agar tidak  terjebak dalam muamalah yang ilegal serta 

tidak jujur lainnya dlam menerima kepercayaan yang 

telah dibangun dari pihak pertama  untuk pihak kedua. 

Perbankan dengan tata kelola perusahaan yang baik 

seimbang dengan hadits Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh  Aisyah r.a, artinya : 

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang 

melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. 

Perbankan yang besar akan memiliki ata kelola 

perusahaan yang baik dan teratur. Menurut pandangan 

islam tata kelola perusahaan yang baik harus memiliki 

perinsip yaitu : tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium 

(keseimbangan dan kedilan ) serta kemaslahatan.
100

 

 Perusahaan yang memiliki ukuran besar biasanya 

mengadopsi praktik Corporate Governance  yang 

lebih baik dari pada perusahaan kecil. Terkait dengan 

itu besarnya tanggung jawab perusahaan kepada 

stakeholder dimana dasar kepemilikan perusahaan 

yang lebih luas. Sedangkan, semakin besar suatu 

perusahaan maka semakin tinggi juga tingkat resiko 

yang dihadapi, dari rasio keuangan, operasional, 

reputasi, peraturan dan risiko informasi. Perusahaan 

yang besar biasanya lebih banyak melakukan 

pengungkapan resiko dibandingkan dengan perusahaan 

berskala kecil. Banyaknya pengungkapan yang 

dilakukan disuatu perusahaan, maka perusahaan 

tersebut menunjukkan kemampuan untuk mengatasi 

risiko tersebut. Besarnya suatu perusahaan ini juga 

menentukan profitabilitas dari perusahaan. Memiliki 

ukuran yang besar akan mendapatkan produk dengan 

biaya yang rendah. Tingkat biaya rendah ini akan 

mencapai unsur laba yang diinginkan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Semakin tinggi asset 

perusahaan maka laba yang akan didapatkan menjadi 

                                                             
100Muqorobin Masyudi, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba : Sebuah 

Pengantar (Universitas Muhammadiyah : Purwokerto, n.d.).4 
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maksimal juga.
101

 Rasio ini dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut
102

 : 

 

 Company Size = Ln (Total Asset) 

 

7. Bank Umum Syariah  

Bank umum syariah adalah badan usaha yang bergerak 

dibidang keuangan serta pemberian jasa dalam 

pembayaran.
103

 Bank umum syariah memiliki bentuk 

kelembagaan seperti bank konvensional yang 

membedakannya adalah melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan perinsip syariah. Perbankan 

syariah dalam dalam kegiatan usaha yang 

dilakukannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

besar yaitu keadilan, maslahah, penggunaan uang 

sebagai alat tukar, system zakat, bebas darri segala hal 

yang tidak dibenarkan (riba, maysir, gharar) dan 

bersifat kecil yaitu para pengguna perbankan syariah 

harus memiliki sifat teladan (shiddiq, amanah, tabligh, 

fathanah).
104

 Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‘an 

surat Al- Anfaal ayat 27 yang artinya : 

ٌَ ذَِجاَسجً  ْٕ ٌْ ذَُك ٓ اَ َُُْٛكْى تِاْنثَاِطِم اَِلَّ انَُكْى تَ َٕ ا اَْي ْٕٓ ا ََل ذَأُْكهُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ

ََل  َٔ ُُْكْى ُۗ  ٍْ ذََشاٍض يِّ ا  َع ًً ْٛ ٌَ تُِكْى َسِح َ َكا
ٌَّ ّللّاٰ َْفَُسُكْى ُۗ اِ ا اَ ْٕٓ  ٥٩ذَْمرُهُ

 

Artinya : ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

                                                             
101Dian Masita Dewi, ―Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen Tunai Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel 

Intervening,‖ Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) 23, no. 1 (2016): 12–19. 
102Brigham Eugene F. dan Houston Joel F., Manajemen Keuangan 

Penerjemah Hermawan Wibowo, ed. Penerjemah Hermawan Wibowo, Edisi Kedu 

(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2001). 
103Lely Shofa Imama dan Zainal Abidin, Penelitiaan Perbankan Syariah 

(Teori Dan Praktik) (Jakarta : Duta Media Publishing, 2020). 15. 
104Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo 
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brelaku dengan suka sama –suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu;sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An–Nisa‘ 

: 29). 

Menurut tafsir Quraish Shihab tentang QS. An-Nisa‘ 

ayat 26 ― Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak 

benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan 

yang berlaku secara suka-samasuka. Jangan 

menjerumuskan diri kalian dengan melanggar 

perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian 

membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari 

satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya 

kepada kalian.‖ Perbankan umum syariah ini sebagai 

wadah atau badan untuk menyalurkan dana dari 

masyarakat kepada masyarakat umum untuk 

kemaslahatan bersama dengan menggunakan sistem 

yang tentunya sudah sesuai dengan syariat islam. 

Perbankan syariah menggunakan akad mudharabah 

atau bagi hasil dimana ini dapat juga disebut dengan 

investasi secara langsung. Kitab Fiqh al-Sunnah 

bahwa abu Musa al Asy‘ari di Basrah yang menitipkan 

sejumlah uang kepada dua anak dari Umar bin Khattab 

r.a untuk diberikan kepada orang tuanya yang berada 

di Madinah. Kedua orang tuanya telah 

mengizinkannya untuk mempergunakan uang tersebut 

modal usaha dalam perjalanan dari Basrah sampai 

Madinah yang keuntungannya akan dibagi dua yaitu 

sebagai pengusaha, dan sebagai pemilik modal dengan 

janji apa bila harta tersebut hilang atau binasa, maka 

keduanya akan bertanggung jawab.
105

 

Bank umum syariah mempunyai fungsi untuk 

menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk 

titipan dan investasi dari  pemilik dana, lalu 

                                                             
 
105Sayid Sabiq, Fiqih Al-Sunah, II (Maktabah Syamilah, n.d.).203. 
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menyaurkan dana kepadaa individu maupun badan 

usaha lain yang membutuhkan dana dalam bentuk 

jugal beli atau kerja sama usaha.
106

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan model 

pemikiran tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan kerangka 

pemikiran ini berhubungan dengan teoritis terhadap variabel 

penelitian, adalah variabel bebas dengan variabel terikat.
107

 

 Dalam penelitian ini ada empat faktor atau empat variabel 

yang akan diteliti untuk menguji pengaruhnya terhadap 

profitabilitas. Berikut ini kerangka konseptual dalam 

penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106Ismail, Perbankan Syariah, 2011. 31-32. 
107Sekaran Uma, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keem (Jakarta : 

Salemba Empat, 2006). 27. 
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  Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran. 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

empat faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (Y), yaitu 

Liquidity Ratio (X1), Financing Risk Ratio (X2), Primary 

Ratio (X3), dan Company Size (X4) secara parsial maupun 

secara simultan. 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesisi yaitu jawaban sementara dari masalah menjadi 

praduga peneliti untuk keperluan pengujian kebenaran melalui 

penelitian yang menggunakan data-data. Hipotesisi adalah 

pertanyaan tentang sesuatu hal yang harus diuji 

kebenarannya.
108

 

 

1. Rasio Likuiditas dengan Profitabilitas 

Rasio liquidity adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kesanggupan dalam memenuhi hutang 

pendek pada saat akan ditagih. Dalam penelitian ini, 

besarnya tingkatan rasio likuiditas diukur dengan 

menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). 

FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.
109

 

Semakin tinggi FDR maka akan semakin tinggi dana 

yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dana pihak 

                                                             
108Subagyo P. & Djarwanto, Statistika Induktif (Yogyakarta : Bpfe-Anggota 

Ikapi, 2011). H. 159. 
109Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). 
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ketiga disalurkan kepada nasabah yang akan 

menambah pendapatan atau meningkatkan 

profitabilitas. Selain itu, dengan adanya penyaluran 

pendanaan dari pihak ketiga yang tinggi akan 

meningkatkan pendapatan (ROA).
110

 FDR dalam Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 26/5/BPPP tanggal 2 

Mei 1993 mengatur besarnya FDR yang telah di 

tetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yang tidak boleh 

melebihi 110%. 

Penelitian yang dilakan oleh Sumarlin adalah FDR 

berpengaruh positif tidak signifikan.
111

 Penelitian yang 

dilakukan oleh Ariani Simatupang dan Denis Franzlay 

menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilits Bank Umum 

Syariah.
112

 Berdasarkan uraian di atas dan didukung 

oleh dan didukung oleh hasil penelitian dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 

   = Liquidity rasio berpengaruh positif signifikan  

terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. 

2. Financing Risk Ratio dengan Profitabilitas 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang ditimbulkan 

akibat kreditur tidak dapat melunasi kreditnya kepada 

bank. Artinya bahwa pinjaman yang tidak dapat 

dikembalikan akibat ada faktor sengaja atau faktor luar 

yang diluar kemampuan debitur. Rasio ini sebagai 

penunjuk dari ukuran kemampuan dari pihak 

manajemen bank dimana sebagai kreditur dapat 

                                                             
110Lyla Adyani, ―Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

(Roa) (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode Desember 2005 

– September 2010),‖ Tesis, No. September 2010 (2011): 1–51. 
111Sumarlin, ―Analisis Pengaruh Inflasi, Car, Fdr, Bopo, Dan Npf Terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah,‖ No. 36 (N.D.). 
112Apriani Simatupang And Denis Franzlay, ―Capital Adequacy Ratio(Car), 

Non Performing Financing (Npf), Efisiensi Operasional (Bopo) Dan Financing To 

Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,‖ 

Administrasi Kantor 4, No. 2 (2016): 466–85. 
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mengendalikan kredit yang bermasalah.
113

 Penelitian 

ini menggunakan rasio Non Performing Financing 

(NPF) yaitu rasio pembiayaan yang macet, yang 

diakibatkan dari nasabah yang menerima pembiayaan 

mengalami kerugian atau kebangkrutan sehingga 

pembiayaan yang diberikan bank Kepada nasabahnya 

tidak dapat dikembalikan.
114

 

 NPF ini untuk mengukur bagaimana kemampuan 

bank menggunakan keseluruhan asset untuk memenuhi 

permintaan pendanaan kepada debitur sekaligus 

membayar kembali dana kepada deposan dan 

pengendalian kredit yang disalurkan oleh bank sebagai 

sumber dana likuiditas.
115

 Sehingga semakin tinggi 

rasio NPF ini akan semakin buruk kualitas pembiayaan 

bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan 

bermasalah akan meningkat maka dari itu 

kemungkinan suatu bank dalam keadaan buruk akan 

lebih meningkat. Pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang pemngembaliannya kurang lancar, 

diragukan atau macet. Resiko yang dihadapi oleh 

perbankan akibat adanya kegagalan yang timbul akibat  

adanya kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen 

lainnya yang manyangkut keuangan pada tanggal 

penyelesaian yang telah disepakati antara penjual dan 

pembeli. Resiko kredit yang diterima pihak bank 

karena tidak adanya kepastian yang diterima 

                                                             
113Sri Hayati, Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan 

Lembaga Keuangan Mikro, Ed. Putri Christian, Universita (Penerbit Andi, N.D.). 

80. 
114Fakhri Hatta And Fauziah Aida Fitri, ―Pengaruh Intellectual Capital, 

Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Ekonomi Akuntansi 5, No. 1 (2020): 85–95, 
Https://Doi.Org/10.24815/Jimeka.V5i1.15469. 

115Sumarlin, ―Analisis Pengaruh Inflasi, Car, Fdr, Bopo, Dan Npf Terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah.‖ 
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perbankan akibat adanya ketidakpastian pengembalian 

kredit yang telah diberikan.
116

 

Penelitian yang dilakukan Almunawwaroh dan 

Marlina hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

Penelitian  yang dilakukan oleh Fakhri Hatta dan 

Fauziah Aida Fitri menunjukkan bahwa NPF tidak 

perpengaruh signifikan terhadap ROA.
117

 Berdasarkan 

uraian di atas dan didukung oleh hasil penelitian dapat 

dikembangkan uraian hipotesis sebagai berikut : 

  = Financing Risk Ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum 

syariah. 

3. Primary Ratio dengan Profitabilitas 

Primary ratio adalah modal yang akan digunakan 

sebagai salah satu ukuran potensi bank menyerap 

kerugian. Rasio finansial perbankan bisa dilihat dari 

kesehatan modal yang punyai oleh bank tersebut. 

Equity to Total Assets Ratio (EAR) adalah rasio 

pemodal bank yang digambarkan modal sendiri 

(ekuitas) dibandingkan serta total keseluruhan aktiva 

dari bank tersebut. EAR adalah indikator yang dimiliki 

financial risk dan tingkat financial leverage  dari bank 

tersebut.
118

 

Rasio kapital yang turun secara generik 

dihubungkan menggunakan risiko taking yang tinggi, 

lataran kapital yang dimiliki bank bisa menjadikan 

                                                             
116Malayu, Manajemen Sumber Daya Manusia. 
117Hatta And Fitri, ―Pengaruh Intellectual Capital, Financing To Deposit Ratio 

Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di 

Indonesia.‖ 
118Gëzim Tosuni And Gëzim Tosuni, ―The Impact Of Corporate Governance 

On The Performance Of Financial Institutions,‖ Phd Thesis, No. April (2013), 

Https://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=True&Db=Bth&An=2718631

2&Site=Ehost-Live. 
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perlindungan terhadap bank default risk.119 Sebuah 

bank wajib mempunyai kapital yang relatif bisa dibagi 

usahanya dan menunda aneka macam resiko yang 

mungkin dihadapi bank itu sendiri. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Samir Belkhaoui, 

et al (2014) meneliti EAR dan market share  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
120

 

Penelitian yang dilakukan oleh Lee et al (2013)  

meneliti Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

variable EAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROAA.
121

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Setyo Budi Nugroho menghasilkan analisis mengenai 

rasio solvabilitas terhadap profitabilitas tidak terdapat 

pengaruh secara signifikan.
122

 Berdasarkan uraian di 

atas dan didukung oleh hasil penelitian dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 

   = Primary ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. 

 

4. Ukuran Perusahaan dengan Profitabilitas 

Ukuran perusahaan merupakan jumlah rata-rata dari 

penjualan bersih dari tahun berjalan hingga beberapa 

tahun. Ukuran perusahaan ini memperlihatkan bahwa 

besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari 

asset, total penjualan, rata-rata dari total penjualan dan 

rata-rata dari total asset.
123

 Sehingga ukuran 

                                                             
119Imanuel Madea Sakti, ―The Effect of Market Structure on Bank 

Performance in Central Java,‖ Jurnal Economia 16, no. 1 (2020): 112–29, 

https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30150. 
120Samir Belkhaoui Et Al., ―Market Structure, Strategic Choices And Bank 

Performance: A Path Model,‖ Managerial Finance 40, No. 6 (2014): 538–64, 

Https://Doi.Org/10.1108/Mf-07-2013-0183. 
121Febrina Wahyu Widiasari And Irene Rini Demi Pangestuti, Pengaruh 

Struktur Pasar, Kompetisi, Diversifikasi, Kapitalisasi, Risiko Kredit, Dan Size 

Terhadap Profitabilitas Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional Di 

Indonesia Periode 2009-2013), Diponegoro Journal Of Management, 2015. 
122Jurnal Ilmu Et Al., ―Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja , Likuiditas 

Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pendahuluan,‖ 1998, 1–11. 
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perusahaan ini adalah besarnya suatu asset yang 

perusahaan miliki. Perusahaan yang mendapatkan 

asset lebih besar dapat memiliki potensi yang lebih 

besar untuk mendapat dana dari berbagai sumber, 

dimana mempermudah untuk mendapatkan pinjaman 

dari kreditur ataupun investor karena perusahaan yang 

memiliki ukuran besar otomatis profitabilitasnya akan 

lebih besar untuk dapat bersaing di dunia industri. 

Perusahaan besar juga memiliki keunggulan lain yakni 

dapat masuk ke pasar modal yang dapat menarik minat 

para investor untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut.
124

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiana 

dalam Pengaruh ukuran perusahaan dan Likuiditas 

menghasilkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas.
125

 Sejalan dengan  

penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan dkk.  Ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas.
126

 Penelitian yang dilakukan oleh A.A. 

Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha menghasilkan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.
127

 Berdasarkan uraian di atas 

dan didukung oleh hasil penelitian dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 

                                                                                                                             
 
124Diah Aristya Hesti, ―Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan , Kecukupan 

Modal, Kualitas Aktiva Produktif ( Kap ), Dan Likuiditas Terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2009),‖ 

Skripsi, 2010. 
125Diah Nurdiana, ―Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas,‖ Menara Ilmu 12, No. 6 (2018): 44–51, 

Https://Jurnal.Umsb.Ac.Id/Index.Php/Menarailmu/Article/View/831. 
126Ni Wayan Pradnyanita Sukmayanti And Nyoman Triaryati, ―Pengaruh 

Struktur Modal, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada 

Perusahaan Property Dan Real Estate,‖ E-Jurnal Manajemen Universitas 

Udayana 8, No. 1 (2018): 172, 
Https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2019.V08.I01.P07. 

127Pengaruh Et Al., ―Analisis Pengaruh Rasio Car, Bopo, Ldr Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di Bei.‖ 
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  = Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum 

syariah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan  perbakan 

syariah di Indoensia selama periode 2016-2019. Selama 

penelitian data yang digunakan sifatnya umum, yang dapat 

diakses menggunakan internet. Penelitian ini dapat dilakukan 

dimana saja. Ditentukannya perbankan umum syariah di 

Indonesia menjadi tempat penelitian karena perbankan umum 

syariah sudah menjadi bank go public dan menerbitkan saham 

syariah, serta memiliki penerbitan saham syariah, serta bagi 

hasil yang di miliki oleh bank umum syariah  cukup besar 

sehingga di harapkan akan meninkkan profitabilitas yang akan 

menarik minat pihak eksternal perbankan untuk menanamkan 

modalnya di perbankan umum syariah. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian dimulai sejak diterima usulan 

penelitian sampai dengan saat ini yaitu pada tahun 2016-2019. 

 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

penelitian kuantitatif. Metode  penelitian kuantitatif 

merupakan metode yang didasarkan filsafat positivisme, 

gunanya untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan penelitian, 

analisis data secara kuantitatif atau statistik, yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah di 

tetapkan.
128

 Penelitian ini digunakan untuk mencari tau 

bagaimana hubungan antar variabel liquidity ratio, 

financing risk ratio, primary ratio dan company size 

terhadap profitability. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, data yang berasal dari pihak lain atau pihak 

ketiga yang menyediakan data untuk digunakan dalam 

suatu penelitian. Data tersebut berupa laporan tahunan 

(annual report) dan laporan keuanganPeriode 2016-2019. 

Data yang diperoleh dari situs resmi IDX yaitu dari 

www.idx.co.id dan dari web masing-masing perusahaan 

yang falid, serta sebagai kebutuhan studi pustaka serta 

literature yang akan diperoleh dari buku teks, jurnal 

ilmiah, dan sumber lainnya yang dapat berkaitan dengan 

penelitian ini secara relevan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdapat 

dari objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
129

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di 

Indonesia di tahun 2016-2019. 

 Perbankan umum syariah dipiliih sebagai sampel 

dalam penelitian ini karena perbankan sebagai badan 

yang membantu dalam permodalan para pengusaha. 

Perbankan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

pihak eksternal perusahaan  sebagai pihak yang 

menyalurkan pendanaan. 

2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah sebagaian populasi yang 

sumber datanya dapat mewakili seluruh populasi. Sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu 

teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan yang bertujuan dapat 

                                                             
129Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dab R&D (Bandung : 

Alfabeta, 2006). 
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memperoleh hasil representatif. Berikut kriteria-kriteria 

perusahaan perbankan yang akan dijadikan sampel : 

1) Perusahaan digolongkan sebagai perbankan umum 

syariah di Indonesia. 

2) Perbakan umum syariah yang mempublikasikan data 

laporan keuangan tahunan (annual report) secara 

lengkap selama periode 2016 – 2019. 

3) Perbankan umum syariah yang dalam laporan 

keuangan tahunan terdapat variabel-variabel yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

Berdasarkan kreteria yang telah ditetapkan di atas, 

maka didapatkan sampel perusahaan sebanyak 12 BUS di 

kali dengan periode penelitian selam 4 tahun sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 bank 

umum syariah, 12 bank umum syariah itu adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Sampel Bank Umum Syariah periode 2016-2019 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1. BAS PT Bank Aceh Syariah 

2. BMI PT Bank Muamalat Indonesia 

3. BVIC PT Bank Victoria Indonesia 

4. BRIS PT Bank BRI Syariah 

5. BJBR PT Bank Jabar Banten Syariah 

6. BNIS PT Bank BNI Syariah 

7. BSM PT Bank Syariah Mandiri 

8. BMS PT Bank Mega Syariah 

9. PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah 

10. BSB PT Bank Syariah Bukopin 

11. BCAS PT BCA Syariah 

12. BTPS Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Syariah  
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3. Teknik Pengumpula Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan data sekunder, data yang berasal 

dari pihak lain atau pihak ketiga yang menyediakan 

data agar digunakan dalam suatu penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan metode dokumentasi, adalah 

pengambilan data dengan menggunakan dokumen-

dokumen. Metode dokumentasi adalah alat pengumpul 

data yang digunakan ntuk mencari mengenal hal-hal 

serta variabel yang dicatat, transkip buku, surat kabar,  

majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain 

sebaginya yang dibutuhkan untuk penelitian.
130

 

Dokumen yang dijadikan sumber data dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental 

dari tempat penelitian. Data yang digunakan berbentuk 

tulisan seperti catatan harian, sejarah, cerita, biografi, 

peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang 

digunakan berbentuk gambar adalah foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain sebagainya.
131

 Penelitian ini 

akan mengkaji dokumen data sekunder yang memuat 

laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 

perbankan umum syaraiah di Indonesia periode 2016-

2019, yang memuat liquidity ratio, Financing risk 

ratio, primary ratio, company size, and profitability 

terdapat dalam laporan keuangan dan annual report.  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang 

digunakan, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah liquidity ratio, 

Financing risk ratio, primary ratio, dan company size, 

sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas. 
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Liquidity ratio diukur dengan Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Financing risk ratio diukur dengan Non Performing 

Financing (NPF), primary ratio diukur dengan Equity to 

Assets Ratio (EAR), company size  diukur menggunakan Total 

Assets (TA). Variabel profitabilitas diukur dengan Return on 

Assets (ROA). 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

akibat adanya variabel bebas.
132

 Variabel yang digunkan 

dalam penelitian ini adalah profitability (profitabiltas). 

a. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan 

mengukur tingkat efektivitas manajemen dari 

perusahaan. Penelitian ini mengukur profitabilitas 

dengan menggunakan rasio ROA (Return On Assets), 

rasio ini menunjukkan efektivitas dari suatu perusahaan 

terhadap pengelolaan modal atau assetnya sendiri 

maupun dari pinjaman, investor agar  melihat seberapa 

mampu atau efektif suatu perusahaan dalam mengelola 

modalnya. Semakin tinggi  ROA akan memberikan efek 

terhadap volume dari penjualan saham, sehingga artinya 

kenaikan atau penurunan ROA akan mempengaruhi 

minat para investor untuk melakukan investasi.
133

  

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi juga oleh likuiditas 

dan ukuran perusahaan dapat memprediksi bagaimana 

kinerja keuangan dimasa depan. Mengukur kinerja 

keuangan dari perusahan dapat menghindari kerugian di 

dalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dari perusahaan tersebut. ROA dapat 

diukur dengan cara membandingkan laba setelah pajak 

dengan total asset dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

                                                             
132Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung : 

Alfabeta, 2010). 59. 
133Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2011). 305 
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ROA = 
                         

             
 x 100 % 

 

2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang 

menjelaskan tentang variabel lain. Variabel 

independen sering disebut dengan variabel sebab 

(Presumed cause variable).Variabel ini disebut dengan 

variabel yang mendahului (antecedent variable).
134

 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, 

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio dan 

company size. 

a. Liquidity Rasio (X1) 

Rasio likuiditas merupakan gambaran dari 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat 

dihitung dengan cara melihat sumber infomasi 

tentang modal kerja yakni akun-akun aktiva lancar 

serta hutang lancar.
135

 Rasio ini menggambarkan 

kesanggupan perusahaan tersebut dalam 

memenuhi kewajibannya terhadap kreditur dimasa 

yang pendek. Likuiditas ini adalah kemampuan 

suatu perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo yang dilihat 

dari modal kerja. 

Likuiditas memiliki fungsi intermediasi bank 

yakni, menyalurkan dananya ke pada pihak ketiga 

sebagai pembiayaan. Likuiditas ini menunjukkan 

kesiapan bank terhadap pembiayaan kredit 

terhadap masyarakat. Setiap masyarakat yang 

ingin meminjam dan perbankan dapat 

meminjamkan dengan jumlah yang besar, hal ini 

menjadi alasan bagi bank agar dapat menarik 

                                                             
134Indriantoro N. Dan B. Supomo, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 

& Manajemen, Edisi Pert (Yogyakarta : BPFE, 1999). 63-68. 
135Harahap Sofyan Safri, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi I 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007). 301 
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perhatian dari masyarakat. Demikian perbankan 

dapat memiliki kepercayaan dari masyarakat 

sehingga masarakat dapat tertarik melakukan 

investasi atau pinjaman ke bank tersebut akan 

menghasilkan pendapatan yang meningkat.
136

 

Likuiditas ini bisa diukur menggunakan Financing 

to Deposit Ratio (FDR). Tujuan dari 

memperhitungkan nialai FDR adalah untuk 

mengetahui dan mengevaluasi sebarapa jauh bank 

tersebut memiliki kondisi yang sehat dalam 

menjalankan kegiatan oprasionalnya atau dalam 

kegiatan usahanya. FDR ini digunakan dalam 

indikator kerawanan suatu bank.
137

 FDR dpat 

dihitung dengan rumus  yang sesuai dengan SE 

No.6/23/DPNP tahun 2004 yaitu : 

 

FDR = 
                

                       
x 100% 

 

 

 

b. Financing Risk Rasio (X2) 

Risiko pembiayaan dalam penelitian ini 

mengunakan pembiayaan karena mengunakan 

objek perbankan umum syariah. Non Performing 

Financing (NPF) yang telah diatur dalam 

keputusan Bank Indonesia mengenai kualitas asset 

bank umum. NPF bertujuan untuk mengukur 

tingkat permasalahan terkait pembiayaan yang 

dihadapi oleh bank syariah agar berkurangnya 

resiko pembiayaan yang tinggi, maka harus adanya 

analisis terkait pembiayaan tersebut. Analisis 

                                                             
136Erna Setiawati, Dimas Ilham Rois, And Indah Nur Aini, ―Pengaruh 

Kecukupan Modal , Risiko Pembiayaan , Efisieni ( Studi Pada Bank Syariah Dan 

Bank Konvensional Di Indonesia ),‖ Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 2, 
No. 2 (2017): 109–20. 

137Muhammad, Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan 

Diindonesia (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, 2015). 85-86. 
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pebiayaan adalah proses menilai resiko pemberian 

pembiayaan kepada perusahaan atau 

perseorangan.
138

 

Rasio NPF ini menjadi acuan BI maksimal 

hanya 5% jika semakn tinggi resiko pembiayaan 

maka bank tersebut dilihat mempunyai resiko 

pembiayaan yang tinggi juga yang akan 

menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalahpun semakin besar.
139

 Rasio ini 

mennjukkan bahwa kemampuan dari manajemen 

bank tersebut dalam pengelolan Non Performing 

Financing (NPF) adalah perbandingan anatara 

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, 

dengan rumus sebagai berikut
140

 :  

 

NPF = 
                           

                
 x100% 

 

c. Primary Ratio (X3) 

Primary ratio  yang ditunjukkan dengan Equity to 

Total Asset Ratio (EAR) menunjukkan modal dari 

perusahaaan itu sendiri untuk memenuhi 

kebutuhan modal perushaan.
141

 Rasio ini 

menunjukkan ketersedian modal untuk menjaga 

likuiditas dan kelangsungan dari operasional 

perusahaan agar melindungi para pemilik modal 

dari kebangkrutan. Proporsi modal sendiri jika 

rendah akan menyenbabkan pemiliknya tidak 

merasa terlalu dirugikan jika akan terjadi 

                                                             
138Herman Darmawi, Manajemen Perbankan (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 

2011). 104. 
139Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta : Pt 

Gramedia Pustaka Utama, 2014). 37. 
140Ibid. 285. 
141Berdasarkan Camel Et Al., ―Analisis Model Prediksi Kesulitan Keuangan 

Dan Kepailitan Pada Usaha Perbankan Di Indonesia Berdasarkan Camel, Rasio 

Altman Dan Bmpk,‖ Jurnal Manajemen Dan Keuangan Darmajaya 5, No. 1 

(2008): 1–20. 
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kebangkrutan.
142

 Rasio ini akan menunjukkan 

besaran modal sendiri yang digunakan dalam 

mendanai semua asset perusahaan. Semakin tinggi 

proporsi modal yang dimilikinya makan akan 

semakin tinggi pula keterkaitan antara motivasi 

pemilikdengan kelangsungan usaha bank tersebut, 

yang akan mengakibatkan tingginya peranan 

pemilik dalam mempengaruhi manajemen agar 

meningkatkan kinerja atau efesiensi banknya 

secara lebih proofesional.
143

 Rasio ini dapat diukur 

dengan : 

 

EAR = 
             

           
 x 100% 

 

d. Company Size (X4) 

Total asset menentukan ukuran dari suatu bank. 

Ukuran dari suatu bank tersebut akan dimasukan  

dalam penelitian ini, sebagai variabel independen, 

yang memperhitungkan ekonomi terkait ukuran 

perusahaan. Sebagian besar literatur keuangan, 

total assets bank adalah yang digunakan sebagai 

proxy dari ukuran perusahaan.
144

 Ukuran 

perusahaan diperkirakan dapat  mempunyai efek 

terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang 

besar memiliki keunggulan dalam mendapatkan 

sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh 

perbankan untuk meningkatkan kapasitas 

oprasional dan ukuran perusahaan ini menjadi 

bahan pertimbangan para investor untuk 

                                                             
142Anastasia Susty Ambarriani, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi 

Perbankan Di Indonesia,‖ 2003. 
143Fahrul Puas et al., ―Effect Of Equity To Assets Ratio ( EAR ), Size , And 

Loan To Assets Ratio ( LAR ) On Bank Performance Fahrul Puas Sriawan Rio 

Prabowo Halim Buyung Sarita Dedy Takdir Syaifuddin Sujono Salma Saleh 
Wahyuniati Hamid‖ 9, no. 4 (2018): 1–6. 

144Javaid, Anwar, and Gafoor, ―Determinants of Bank Profitability in 

Pakistan: Internal Factor Analysis.‖ 
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menamamkan modal di perusahaan tersebut.
145

 

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang paling 

utama dalam yang dapat menentukan profitabilitas 

perusahaan dengan konsep yang dikenal dengan 

skala ekonomi.  Skala ekonomi ini melihat 

keuntungan biaya yang rendah didapat oleh 

perusahaan besar karena dapat memperoleh 

keuntungan dengan biaya yang rendah.
146

 Ukuran 

perusahan ini dapat diukur dengan rumus : 

 

Company Size = Ln (Total Asset) 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

regresi linier berganda (Multiple Regression Linier) 

sedangkan  perhitungan statistikanya, yaitu dengan penerapan 

Eviews 10. Setelah semua data yang diperlukan dapat 

terkumpul, maka akan dilakukan analisis data selanjutnya 

yang terdiri dari metode ststistik deskriptif, uji asumsi klasik 

dan uji hipotesis. Adapun penjelasan dari uji analisis data 

tersebut adalah, sebagai berikut : 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan gambaran dari suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewnes (kemelencengan distribusi).
147

 

Sehingga dalam penelitian analisis deskriptif ini 

dilakukan untuk memberi gambaran terhadap liquidity 

ratio, financing risk ratio, primary ratio, company 

ratio dengan profitability. 

                                                             
145Syarifah Rahmawati, Konflik Keagenan Dan Tata Kelola Perusahaan Di 

Indonesia, ed. Faisa (Syaih Kuala University Press, 2017). 64. 

 146Niresh J.A Dan Velnampy T, ―Firm Size And Profitability : A Study 

Of Listed Manufacturing Frims In Sri Lanka,‖ Sri Lanka : University Of Jaffna, 
2014. 57. 

147Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 

19 (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). 19. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari melakukan uji asumsi klasik adalah 

memastikan agar nilai dari parameter atau estimator 

yang ada akan bersifat BLUE (Best Linear Unbisaed 

Estimator) dimana sifatnya linear, tidak bias dan 

varians minimum. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 

beberapa uji diantaranya : uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini akan bertujuan mengenai Bagaimana dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya memiliki distribusi normal atau tidak 

normal. Uji normalitas ini menggunakan uji  

normality test. Uji normalitas menjadi sangat 

penting karena dengan normalnya suatu data yang 

akan diuji maka data tersebut dapat menjadi 

perwakilan populasi. 

Uji normalitas ini menggunakan uji jarque-

bera. Uji jarque-bera adalah uji normatitas yang 

menngunakan cara pengukuran berbeda dengan 

skewnessdan koltosis dari nilai residual data. Uji 

normalitas data ini dapat dilihat melalui gambar 

histogram, tetapi seringkali polanya tidak 

mengikuti bentuk seperti sebuah kurva normal, 

sehingga sulit untuk disimpulkan. Melihat 

normalitas data agar lebih mudah bisa melihat 

koefisien jarque-bera dan nilai signifikannya 

diamana kedua data ini sifatnya saling 

mendukung. 

- jika nilai sig. jarque-bera hitung > 0,05, maka 

data tersebut normal. 

- Jika nilai sig. Jarque-bera hitung < 0,05, 

maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 
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Multikolinieritasas adalah keadaan yang terjadi 

dalam hubungan linier yang sempurna atau yang 

mendekati sempurna antara variabel independen 

dalam regresi. Uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji Bagaimana model dari regesi 

tersebut ditemukan adanya korelasi atau hubungan 

antar variabel bebas.
148

 Model regresi yang baik 

adalah regresi yang tidak memiliki korelasi antar 

variabel independen. Jika, terjadi korelasi antar 

variabel independen, maka variabel tersebut tidak 

orthogonal. Cara mengetahui bagaimana tidaknya 

gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

tolerance. Multikolinieritas dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

- Jika nilai centered VIF <10, maka data 

tidak terjadi multikolinieritas. 

- Jika nilai centered VIF > 10, maka data 

terjadi multikolinierita.
149

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui 

Bagaimana dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penggunaan pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka aka nada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul akibat adanya 

observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini ditemukan 

pada data runtut waktu atau time series akibat 

adanya gangguan pada seorang individu kelompok 

cendrung mempengaruhi ―gangguan‖ di kelompok 

                                                             
148Ibid. 109. 
149Wing Wahyi Winarno, Analisis Ekonomika Dan Statistik Dengan Eviews 

Edis, Edisi 5 (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2017). 51. 
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atau individu yang sama pada periode 

berikutnya.
150

 

Penelitian ini menggunakan uji aoutokorelasi 

menggunakan uji breusch-godfrey serial 

correlations LM test. Apabila terjadi korelasi, 

maka akan menjadi problem autokorelasi. 

Munculnya autokorelasi disebabkan observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Autokorelasi terjadi apabila 

observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya, untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi dalam satu penelitian 

maka dapat dilihat nilai signifikansi obs*r-squared 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jika nilai sig obs*r-squared > 0,05, maka 

data tidak terjadi maslah aoutokorelasi. 

- Jika nilai sig obs*r-squared <0,05, maka 

data terhadi masalah autokorelasi.
151

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang 

digunakan untuk melihat perbedaan variance 

residual suatu periode pengamatan lain, jika 

pengamatan variance dari residual  satu 

pengamatan pengamatan lain tetap, maka hal 

tersebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Metode yang digunakan dalam 

uji heteroskedastisitas menggunakan uji white.152
 

Mendeteksi ada atau tidak ada heteroskedasitas 

dalam suatu penelitian maka dapat dilihat dari nilai 

signifikansi obs*r-squared dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

                                                             
150Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivatiate Dengan Program IBM SPSS 

19 (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001). 110. 
151Winarno, Analisis Ekonomika Dan Statistik Dengan Eviews Edis. 5.31. 
152Wing Wahyi Winarno, Analisis Ekonomika Dan Statistik Dengan Eviews 

Edis, Edisi 5 (Yogyakarta : Upp Stim Ykpn, 2017). 54. 
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- Jika nilai sig obs*r-squared > 0,05, maka 

data tidak terjadi heteroskedasitas. 

- Jika nilai sig obs*r-suared < 0,05, maka 

data terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Beganda (Multiple 

Linear Regression Analysis) 

Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis 

regresi linear berganda untuk mendapatkan 

kesimpulan dari permasalahan yang sudah ada. 

Metode analisis regresi linear berganda ini akan 

dibantu mengguankana bantuan program komputer 

yakni eviews. Regresi linear berganda akan 

mengestimaskikan besaran dari koefisien yang 

akan menghasilkan persamaan yang sifatnya 

linear, dan tentunya akan melibatkandua variabel 

independen dimana tujuannya untuk memprediksi 

besaran nilai dari variabel tersebut.
153

 

Penelitian ini menggunakan anlisis regresi 

linier berganda, yaitu studi yang menghubungkan 

ketergantungan antara satu variabel independen 

dengan variabel dependen yang tujuannya adalah 

mengestimasikan rata-rata nilai dari populasi atau 

rata-rata variabel dependen yang dilihat dari nilai 

variabel independen yang sudah diketahui.
154

 

Model yang digunakan dalam regresi berganda 

yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh liquidity 

ratio, financing risk ratio, primary risk ratio, and 

company size dengan profitabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

ROA =    +    FDR+    NPF +    EAR +    TA 

+ e 

                                                             
153Jonathan Sarwono, Analisis Dan Penelitian Menggunakan Spss 13 

(Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2006). 128. 
154Ghozali, Aplikasi Analisis Multivatiate Dengan Program Ibm Spss 19. 95. 
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Keterangan  

ROA  : Profitabilitas 

FDR  : Likuiditas (liquidity ratio) 

NPF  :Risiko pembiayaan (financing 

risk ratio) 

EAR :Rasio Kapital (primary ratio) 

TA :Ukuran Perusahaan (company 

size) 

    : Konstantan 

          : Penaksiran  koefisien regresi 

e    : Standar Error 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien dari determinasi (R
2
) digunakan untuk 

mengetahui persentase variabel terikat (Y) yang 

disebabkan oleh variabel bebas (X). jika R
2 

semakin besar maka presentase peruabahan 

variabel (Y) yang disebabkan oleh variabel (X) 

semaki tinggi. Pada penelitian ini koefisien 

determinasi di interpretasikan sebagai proporsi 

dari varian variabel dependen, bahwa variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebagai nilai koefisien determinasi 

tersebut.
155

 

 

c. Uji Signifikansi Simultan (uji Statistik F) 

Uji F ini dilakukan pengujian untuk melihat 

pengaruh variabel dependen secara serentak. Uji 

ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat 

nilai signifikan defan nilai α (5%) pada tingkat 

derajat 5 %. Pengambilan kesimpulannya adalah 

dengan melihat nilai signifikansi α (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

- Jika nilai Sig < α, maka Ho ditolak. 

                                                             
155Sukestiyarno, Statistika Dasar (Yogyakarta : Andi Offset, 2014).166. 
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- Jika nilai Sig > α, maka Ho diterima.
156

 

d. Uji Signifikansi Prameter Individual (Uji 

Statistik t) 

Uji signifikansi parameter individual digunakan 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.
157

 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat 

seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap varibel dependen secara parsial dengan 

derajat keabsahan 5%.  

Adapun prosedur uji t digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan 

variasi varaibel dependen : 

- Bila nilai Sig < α, maka Ho ditolak. 

- Bila nilai Sig > α, maka Ho diterima.
158

                                                             
156Kadir, Statistik Terapan Edisi 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016). 

134. 
157Ibid. 
158Singgih Santoso, Buku Latihan SPSS Statistik Multivariate (Jakarta : Pt 

Elex Media Komputindo, 2004). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini memperoleh data keuangan dari 

perbankan umum syariah di Indonesia yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahunannya pada 

website resmi dari masing-masing perbankan umum 

syariah pada periode 2016-2019. Pendeketan dalam 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan 

menngunakan jenis data sekunder. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di 

Indonesia pada tahun 2016-2019. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perbankan umum syariah di 

Indonesia yang kreterianya sudah disesuaikan dengan 

penelitian ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purvose sampling yang mmenghasilkan data sejumlah  48 

sampel bank umum syariah di Indonesia, dari 12 bank 

umum syariah selama 4 tahun. Sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Sampel Perbankan Umum Syariah 

 

No Kode 

Perusahaan 

Nama Perusahaan 

1. BAS PT Bank Aceh Syariah 

2. BMI PT Bank Muamalat Indonesia 

3. BVIC PT Bank Victoria Indonesia 

4. BRIS PT Bank BRI Syariah 

5. BJBR PT Bank Jabar Banten Syariah 

6. BNIS PT Bank BNI Syariah 

7. BSM PT Bank Syariah Mandiri 

8. BMS PT Bank Mega Syariah 

9. PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah 

10. BSB PT Bank Syariah Bukopin 

11. BCAS PT BCA Syariah 
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12. BTPS Bank Tabungan Pensiun Nasional 

Syariah  

Sumber : idx.co.id periode 2016-2019 

 

B. Analisis Data 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya  maksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum.
159

 Standard 

deskriptif yang dilakukan penelitian menggunakan 

variabel independen (X) dan dependen (Y) yaitu  

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, dan 

company size terhadap profitabiliy pada bank umum 

syariah di Indonesia periode 2016-2019. Berikut ini 

adalah hasil statistik deskriptif : 

 

Tabel 4.2 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel  N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi 

liquidity ratio 48 0,686400 1,006600 0,857529 0,085643 

Financing risk 

ratio 

48 0,000400  0,000400 0,023046  0,015747 

Primary ratio 48 -0,087800 0,269700  0,126979  0,058341 

Company size 48 28,12000 34,06000 30,95958 1,517728 

Profitabilitas 48 -0,107700 0,129000 0,017152 0,038386 

 Sumber : hasil output Eviews 10, data di olah tahun 2021. 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah 

data (N) yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 48 data observasi. Berdasarkan tabel 4.1 

dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, 

                                                             
159Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. 147. 
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variabel liquidity ratio yang diolah dengan FDR 

(X1) jarak antar data tidak cukup jauh, pada data 

nilai terkecil (minimum) diperoleh nilai sebesar 

0,686400 sedangkan nilai terbesar (maksimum) 

sebesar  1,006600, sementara untuk nilai rata-rata 

(mean) sebesar 0.857529 yang berarti rata-rata 

tingkat likuiditas dari perbankan umum syariah di 

Indonesia ini dari tahun 2016 sampai 2019 belum 

bisa melebihi nilai 1.000.000 dimana rara rata 

BUS di Indonesia belom likuid. Adapun hasil nilai 

standar deviasi yang diperoleh yaitu sebesar 

0,085643 yang berarti penyebaran data kurang 

besar. 

Variabel financing  risk ratio yang diolah 

dengan NPF (X2) jarak antar data dekat karena 

nilai terkecil (minimum) yaitu sebesar 0,000400 

dan nilai terbesar  (maksimum) sebesar 0,000400, 

nilai mean untuk financing risk ratio 0.023046 

yang berarti rata-rata nilai pembiayaan bermasalah 

rendah mendekati 0,000000. Selanjutnya nilai 

standar deviasi yang di peroleh sebesar 0,015747 

yang berarti data relatif kecil dan sedikit 

bervariasi. 

Variabel primary ratio yang diolah 

menggunakan EAR (X3) dimana jarak data 

dikatakan cukup jauh karena nilai terkecil 

(minimum) sebesar -0,087800 sedangkan nilai 

terbesar (maksimum) sebesar 0,269700 untuk nilai 

rata-rata dari primary ratio sebesar 0,126979 yang 

berarti nilai rata-rata dari primary ratio di tahun 

2016-2019 mendekati nilai maksimum. Adapun 

nilai dari standar deviasi yang diperoleh pada 

primary ratio sebesar 0,058341 yang berarti 

penyebarannya data relatif kecil dan sedikit 

bervariasi. 
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Variabel company size yang diolah 

menggunakan rasio Ln (X4) jarak antara data bisa 

dikatkan cukup jauh karena nilai minimum yang di 

peroleh sebesar 28,12000 dan nilai maksimum 

sebesar 34,06000, sedangkan nilai mean sebesar 

30,95958 yang berarti mean pada BUS di 

Indonesia ini sudah cukup besar . adapun nilai 

standar deviasi yang diperoleh pada company size  

ini sebesar 1,517728 yang artinya penyebaran 

datanya relatif tinggi dan bervariasi. 

2. Uji Asumsi klasik  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan sebagai penguji 

bagaimana data yang distribusikan normal atau 

tidak. Uji normalitas ini tujuannya untuk 

mengetahui distribusi data yang akan di gunakan 

oleh peneliti. Data yang baik adalah data yang 

layak sehingga memiliki distribusi normal. 

Sehingga nilai jarque-bera hitung memiliki nilai 

yang lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi 

normal. Pengujian data dalam penelitian ini data 

berdistribusi normal atau tidak, peneliti 

menggunakan uji jarque-bera test menggunakan 

program eviews 10. 

Hasil analisis data yang diperoleh dalam 

asumsi normalitas terhadap nilai residual dari 

persamaan regresi dari persamaan regresi yang 

disajikan dalam bentuk tabel berikut : 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

Sampel Jarque-

Bera 

Signifikan Keterangan  

48 0,794010 0,672331 Normal 

Sumber : Data diolah tahun 2021 
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada 

tabel di atas yakni tabel 4.2 dengan menngunakan 

metode Jarque-Beta Test  menunjukan bahwa nilai 

hitung 0,794010. Selanjutnya agar dapat melihat 

data yang digunakan dalam mendistribusikan 

normal atau tidak normal maka dapat digunakan 

nilai signifikansi yaitu sebesar 0,672331 lebih 

besar dari α = 0,05, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi 

normal. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas ini sangat diperlukan 

untu mengetahui ada atau tidak variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar 

variabel independen dalam satu model. Uji 

multikolonieritas agar mendeteksi dalam data 

penelitian agar dapat melihat nilai uji  Centered 

VIP. Dengan ketentuan jika nilai Centered VIP < 

10 maka data tidak terjadi multikolonieritas. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel  Centered 

VIF 

Keterangan 

Liquidity ratio 1.162474 Tidak Terjadi Multikolonieritas 

Financing risk ratio 1.064466 Tidak Tejadi Multikolonieritas 

Primary ratio 1.259361 Tidak Terjadi Multikolonieritas 

Company size 1.057356 Tidak Terjadi Multikolonieritas 

Sumber :Data diolah tahun 2021. 

 

  Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada 

tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa nilai centered  

VIF dari variabel liquidity ratio (X1) nilainya 

sebesar 1,162474, financing risk ratio (X2) sebesar 



 

 
 

83 

1,064466, prmary ratio (X3) sebesar 1,259361, dan 

company size (X4) sebesar 1,057356. nilai dari 

centered VIF dari keempat variabel tersebut 

kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut tidak terjadi multikolonieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji 

ada atau tidak adanya model regresi yang terdapat 

dalam data yang terdapat kesamaan varian dalam 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

terjadi heteroskedasitas, metode uji dalam 

penelitian ini menggunakan uji white. Uji ini 

dilihat dari nilai signifikansi Obs*R-Squared < 

0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sampel Sig. Obs*R-

Squared 

Keterangan 

48 0,0639 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

 Sumber : Data diolah  tahun 2021. 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas 

menggunakan uji white pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai Sig Obs*R-Squared 

sebesar 0,0639. Uji ini menunjukkan nilai Sig 

Obs*R-Squared 0,0639 bahwa lebih besar dari α = 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak  terjadi 

heterokedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier berganda ada 

korelasi anatara kesalahan pada periode t dengan 

kesalahan uji penganggu periode sebelumya 

adalah (t-1). Uji autokorelasi pada penelitian ini 

menggunakan uji Breuseh-Godfrey. Uji 

autokorelasi ini dapat dilihat dengan acara melihat 

nilai signifikansi Obs*R-squared lebih besar dari α 

= 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sampel Sig. Obs*R-

squared 

Keterangan 

48 0,0532 Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber : Data diolah tahun 2021. 

 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi (uji 

breusch-godfrey) pada tabel di atas yakni tabel 

4.5 menunjukkan bahwa nilai sig obs*r-squared 

sebesar 0,0532. Berdasarkan ketentuan yang telah 

ada jika nilai uji breusch-godfrey lebih besar dari 

α = 0,05, maka data yang diolah ini dapat 

dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa 0,0532 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

e. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengaruh liquidity ratio, financing risk 

ratio, primary ratio dan  company size terhadap 

profitability pada bank umum syariah di Indonesia 

pada periode 2016 sampai 2019 yang dapat dilihat 

dari hasil analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi linier berganda adalah teknik yang 
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digunakan untuk mengetahui hubungan antar satu 

atau dua variabel independen dan variabel 

dependen. Analisis regresi linier berganda 

mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana 

variabel independen ini dapat diprediksi melalui 

variabel dependen, secara parsial maupun secara 

silmutan. Hasil analisis yang menggunakan regresi 

linier berganda ini dapat di lihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 4.7 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Prediksi Koefisien thitung Signifikansi Keterangan  

(constant)  -0,052438 -0,408719 0,6848  

Liquidity 

ratio 

(+) 0,073111 1,095922 0,2792 H1 Ditolak 

Financing 

risk ratio 

(-) -0,877873 -2,528424 0,0152 H2 Diterima 

Primary 

ratio 

(+) 0,057894 0,567975 0,5730 H3 Ditolak 

Company 

size 

(+) 0,000639 0,177910 0,8596 H4 Ditolak 

R-squared 

Adjused R
2 

Fhitung 

 

= 0,180515 

= 0,104283 

= 2.367988 

 

 

Sig 

 

 

= 0,067554 

  

 Sumber : data diolah tahun 2021. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

tertera pada tabel 4.6 maka di perole persamaan 

model regresi yaitu : 

 

 

 

 

Y = -0,052438 + 0,073111*X1 - 0,877873*X2 + 0,057894*X3 

+ 0,000639*X4 
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Persamaan regresi tabel di atas menunjukkan 

bahwa nilai konstan sebesar -0,052438 sedangkan 

secara berurutan untuk variabel liquidity ratio 

sebesar 0,073111,  financing risk ratio sebesar -

0,877873, primary ratio sebesar 0,057894 dan 

company size sebesar 0,000639. Berdasarkan 

persamaan di atas, maka pengaruh variabel 

independen terhadap profitabilitas dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Hasil uji regresi menunjukkan nilai konstan 

(α) sebesar –0,052438 menunjukkan bahwa 

ketika variabel independen (X) yaitu liquidity 

ratio, financing risk ratio, primary ratio dan 

company size dianggap konstan, maka variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu 

profitabilitas (Y) memiliki nilai -0,052438. 

b. Koefisien regresi liquidity ratio (X1) sebesar 

0,073111 yang menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1% maka memiliki nilai yang 

liquid, maka secara rata-rata profitabilitas akan 

naik sebesar 0,073111%. Mengartikan bahwa 

jika terjadi peningkatan liquiditas bank sebesar 

1% maka bank akan menghasilkan laba 

(profit) sebesar 0,073111%. 

c. Koefisien regresi financing risk ratio (X2) 

sebesar -0,877873 menyatakan bahwa setiap 

penurunan 1% maka nilai kerugian atas 

pembiayaan akan menurun sebesar -

0,877873%. Mengartikan bahwa jika terjadi 

penurunan nilai kerugian atas pembiayaan 

sebesar 1% maka profitabilitas (Y) akan 

menurun atau berkurang sebesar -0,877873%. 

d. Koefisien regresi primary ratio (X3) sebesar 

0,057894 menyatakan bahwa setiap adanya 

kenaikan 1% nilai dari primary ratio, maka 

secara rata-rata harta yang digunakan untuk 
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memenuhi segala kewajiban anak naik sebesar 

0,057894%. Mengartikan bahwa jika terjadi 

peningkatan harta sebesar 1% maka profit 

yang dimiliki bank akan meningkat sebesar 

0,057894%. 

e. Koefisien regresi company size (X4) sebesar 

0,000639 yang menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1% nilai dari ukuran perusahaan, 

maka secara rata-rata akan meningkatkan laba 

perusahaan sebesar 0,000639%. Mengartikan 

bahwa jika terjadi peningkatan pada nilai 

ukuran perusahaan sebesar 1% maka 

profitabilitas (Y) akan meningkat atau 

bertumbuh sebesar 0,000639%. 

 

f. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2
 digunakan sebagai 

presentase perubahan variabel terkait (Y) yang 

disebabkan karena variabe independen (X). Jika R
2
 

memiliki nilai yang besar, maka presentase 

perubahan variabel dependen (Y) yang disebabkan 

karena adanya variabel independen (X) akan 

semakin tinggi. Jika nilai R
2 

kecil, maka presentase 

perubahan variabel (Y) yang disebabkan oleh 

variabel (X) akan rendah.
160

 Maka dari itu, dalam 

penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R 

Squared untuk mengetahui besarnya variabel 

dependen yang dapat dipengaruhi dengan variabel 

independen. 

Berdasarkan hasil uji determinasi pada 

tabel 4.6 nilai yang diperoleh pada Adjusted R-

squared sebesar 0.104283. nilai 0.104283 yang 

artinya 10,42% variabel dependen yaitu 

profitabilitas dapat dijelaskan oleh empat variabel 

                                                             
160V. Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi 

(Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2015).164. 
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independen yaitu liquidity ratio, financing risk 

ratio, primary ratio and company size yang artinya 

terdapat hubungan antar variabel dependen dengan 

variabel independen, yang sisanya (100% - 

10,42% = 89,58%) dijelaskan oleh variabel yang 

tidak dijelaskan dalam model.  

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan dengan uji F 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh atas variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, 

dan company size sedangkan, variabel 

dependennya adalah profitabilitas. Pengujian 

hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 

secara simultan liquidity ratio, financing risk ratio, 

primary ratio, dan company size terhadap 

profitabilitas dapat diihat pada uji F. pengambilan 

kesimpulan ini dengan melihat signifikansi α 5% 

dengan ketentuan yang sudah ada yaitu ketika nilai 

sig < α 5% maka Ho ditolak, dan jika nilai sig > α 

5% maka Ha diterima.  

Pada tabel 4.6 menghasilkan nilai Fhitung 

sebesar 2,367988 dengan nilai signifikannya 

0,067554. Nilai signifikanya menujukkan bahwa 

signifikan lebih dari α = 0,05, maka disimpulkan 

bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama tidak mempengaruahi variabel dependen 

secara tidak signifikan. 

 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan pengujian keofisien 

regresi parsial individu yang digunakan sebagai 
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pengetahuan benar atau tidak variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen 

(Y). Pengujian hipotesisi ini menyatakan akan 

terjadi pengaruh secara parsial liquidity ratio, 

financing risk ratio, primary ratio dan company 

size terhadap profitabilitas dapat dilihat dari hasil 

uji t, kreterianya dalam pengujian adalah nilai 

signifikan kurang dari α = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima. Nilai pengujian 

secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Pengaruah liquidity ratio terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

yang dilakukan oleh peneliti pengaruh 

liquidity ratio terhadap profitabilitas pada 

tabel 4.6, diperoleh hasil thitung nilainya sebesar 

1,095922 dengan nilai sig sebesar 0,2792 

dimana nilainya lebih dari nilai α = 0,05, hal 

ini menunjukkan bahwa variabel liquidity 

ratio tidak  memiliki pengaruh dan tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis 

yang diajukan tidak sama dengan hasil 

penelitian yaitu liquidity ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

maka dapat disimpulkan bahwa Ha1 ditolak. 

b. Pengaruh financing risk ratio  terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019. 

Berdasarkan hasil pengajuan secara parsial 

pengaruh financing risk ratio terhadap 

profitabilitas pada tabel 4.6 dimana nilai 

perolehan hasil thitung menunjukkan nilai 

sebesar   -2,528424 dan nilai sig sebesar 

0,0152 yang diketahui nilai ini kurang dari α = 

0,05 maka, hasil menunjukkan bahwa variabel 
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financing risk ratio memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti sama 

dengan hasil penelitian yaitu financing risk 

ratio memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas pada bank 

umum syariah di Indonesia, maka dapat 

disimpulkan Ha2 diterima. 

c. Pengaruh primary ratio terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia periode 

2016-2019. 

Berdasarkan hasil penelitian secara 

parsial pengaruh primary ratio terhadap 

profitabilitas pada tabel 4.6 dapat dilihat nilai 

thitung sebesar 0,567975 dan nilai signifikansin 

sebesar 0,5730, maka ini menunjukkan bahwa 

nilai lebih besar dari α = 0,05. Mendapatkan 

kesimpulan dari hasil tersebut bahwa hasil 

variabel primary ratio memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas.  Hipotesis yang telah diajukan 

memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian 

yaitu primary ratio memiliki pengaruh dan 

signifikan terhadap profitabilitas bank umum 

syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha3 ditolak. 

d. Pengaruh company size terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia periode 

2016-2019. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial 

pengaruh company size terhadap profitabilitas. 

Hasil tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai thitung 

sebesar 0,177910 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,8596, maka nilai ini lebih besar dari 

α = 0,05. Mengartikan dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwan variabel company size 
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memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. Hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti berbeda dengan hasil 

penelitian yaitu company size memiliki 

pengaruh dan signifikan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, 

maka dapat di simpulkan bahwa Ha4 ditolak. 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Liquidity Ratio Terhadap Profitabilitas  

Liquidity ratio dalam perbankan mengarah kepada 

kemampuan bank dalam mengelola dananya dalam 

jummlah yang cukup, serta tepat waktu dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dan paling utamanya adalah 

memnuhi kewajiban bank sentral atau pemerintah, 

menciptakan hubungan yang baik dengan bank 

koresponden sehingga saldonya akan seimbang, 

terpenuhinya kebutuhan penarikan dana oleh nasabah, 

mempunyai rekening giro atau debit serta pembayaran 

kewajiban jangka panjang yang sudah jatuh 

tempo.
161

Modal yang ada pada saat bank harus melunasi 

hutangnya atau kewajibannya. Sesuai dengan teori sinyal 

diamanaperabankan harus mempertimbangkan dengan 

baik agar sinyal yang akan diberikan oleh bank kepada 

para investor dapat memberikan informasi yang asimetris 

yang memungkinkan manajemen perusahaan dapat 

bersikapopportunitis,memanipulasi data perusahaan 

setelah dan sebelum rigt issue.162
 

Penelitian ini menggunakan indikator untuk 

mengukur liquidity ratio adalah Financing to Deposit 

Ratio. Nilai maksimum dari FDR perbankan umum 

syariah di Indonesia sebesar 1,095922 dan nilai 

profitabilitas sebesar 0,2792 dimana nilai ini lebih dari 

                                                             
161Leon dan Ericson, Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa (Jakarta : PT 

Grasindo, 2007). 80. 
162Golgoon et al., ―Corrosion and Wear Behavior of Alumina-Polyester 

Nanocomposite Coatings.‖ 
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nilai dari taraf signifikansi 0,05.Sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku bahwa nilai dari varabelliquidity ratio 

terhadap profitabilitas memiliki hasil negatif dan tidak 

signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis yang 

diajukan tidak sama dengan penelitian yaitu liqudity ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

Maka dapat H1 ditolak yaitu liquidity ratio  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil nilai 

koefisien regresi yang positif mempunyai makna bahwa 

semakin tinggi nilai liquidity ratiomaka profitabilitas 

akan semakin rendah dan sebaliknya jika bank liduid 

maka profitabilitas bank akan naik. 

Kemampuan perbankan dalam mengelola modal 

untuk membayar hutangnya akan meningkatkan 

profitabilitas yang nantinya akan menarik minat para 

investor dalam menamkan modalnya untuk 

menyalurkannya kembali kepada masyarat. Didukung 

oleh teori signal theory yang mengatakan jika bank 

dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur 

untuk menggunakan prinsip kehati-hatian karena tidak 

sesuai kemampuan peminjam dana maka tidak dapat 

terjamin kelancaran dalam pengembalian dana sehingga 

menimbulkan kredit yang bermasalah. Bank umum 

syariah juga harus dapat mengelola asetnya agar bank 

dapat menerima profit yang tinggi. Bank yang 

mendapatkan profit yang tinggi maka akan membayarkan 

hutang jangka pendeknya dengan mudah, dimana akan 

menaikkan kinerja keuangan suatu perbankan. 

Tinggi rendahnya FDR dari suatu bank akan 

menyebabkan perubahan atau pengaruh  profitabilitas, ini 

terjadi karena bank umum syariah di indonesia belum 

bisa menyalurkan dananya untuk pembiayaan untuk 

menjaga tingkat liquiditasnya agar menjjaga total aset 

yang dimiliki, sehingga profit bank  juga sulit untuk 

berkembang. Masih tingginya konsep dari traditional 
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banking yakni mayoritas pendapatan dari bank umum 

syariah ini berasal dari pembiayaan yang disalurkan. 

Penempatan dari aset bank umum syariah yang baik pada 

aset keuangan atau pembiayaan. Apabila bank telah 

menyalurkan ppembiayaan kepada debitur, tetapi dengan 

seiring berjalannya waktu pembiayaan yang diberikan ini 

memiliki kualitas yang kurang baik dengan tingkat 

pengembalian dannnya yang cukup lama, maka ini dapat 

mempengaruhi profit yang akan  didapatkan oleh 

perbankan umum syariah di Indonesia. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar  tahun 

2013menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas.
163

 Penelitian Javaid, et. Al. (2011) 

memiliki hasil likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas.
164

 Hasil temuan negatif jumlah kredit yang 

diterima bank lebih besar dari pada jumlah dana yang di 

terima bank maka bank akan kesulitan dalam membayar 

dana pihak ketiga dan akan menurunkan kinerja 

perbankan. 

Apabila dipandang dari segi keislaman, kegiatan 

dalam premi likuiditas dalam utang-piutang  ini disebut 

juga sebagai bunga, sebagai muslim riba itu dilarang. 

Pandangan islam riba adlah sesuatu yang di haramkan 

tertuang dalam Al-Qur‘an surat Ar Rum ayat 39 : 

 

ْٛرُْى  َيآ ٰاذَ َٔ ۚ ِ
َُْذ ّللّاٰ ا ِع ْٕ اِل انَُّاِس فًََل َْٚشتُ َٕ ْٙٓ اَْي ۟ا فِ َٕ َْشتُ تًا نِّٛ ٍْ سِّ ْٛرُْى يِّ َيآ ٰاذَ َٔ

ٌَ يِّ  ْٕ ْضِعفُ ًُ ى َِك ُُْى اْن
ٰۤ
ِ فَأُٰن

ْجَّ ّللّاٰ َٔ  ٌَ ْٔ ُذ ْٚ  ٣٩ٍْ َصٰكٍٕج ذُِش

 

Artinya :“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar tidak menambah pada harta manusia, maka 

                                                             
163Akbar, ―Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan 
(Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2007-2011).‖ 

164Javaid, Anwar, and Gafoor, ―Determinants of Bank Profitability in 

Pakistan: Internal Factor Analysis.‖ 



 

 
 

94 

riba itu tidak menambah pada siisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, mka (yang bebuat demikian) 

itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” 

(QS. Ar-Rum :39). 

Kandungan dari surah Ar-Rum ayat 39 adalah 

haramnya riba. Riba ini akan mengakibatkan kesenjangan 

yang akan meluas, investasi akan menurun serta ketidak 

adilan yang terjadi akibat ketidak keseimbangan antara 

kondisi pemodal serta pengelola, dan pemodal yang 

sudah mendapatkan keuntungan dari riba(bunga), disisi 

lain pengeola masih belum jelas.
165

 Sebagai umat 

muslimyang beriman kepada Allah SWT maka, dari itu 

kita harus sesegera mungkin dalam membayar kewajiban 

terhadap orang lain dan jangan melipatgandakan. 

 

2. Pengaruh Financing Risk Ratio Terhadap Profitabilitas  

Financing Risk Ratio yang menggunakan indikator 

untuk mengujinya menggunakan Non Perfoming 

Financing (NPF). NPF sebagai salah satu rasio yang 

digunakan dalam pembiayaan macet atau bermasalah, 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba dari 

perbankan umum syariah tersebut.
166

Hubungan 

pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya, yang harapannya tingkat NPF ini akan 

rendah yang akhirnya akan mendapatkan bagi hasil tinggi 

sehingga dapat mensejahterakan para 

stakeholder.Pembiayaan juga disebut sebagai utang-

piutang yang memilik kewajiban untuk melunasinya 

dengan kesepakatan bagi hasil, sesuai dengan pengertian 

dari pembiayaan menurut Undang-Undang No. & tahun 

1992 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah 
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penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 

dengan hal itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam anatar bank dengan pihak lain  yang 

memberi kewajiban kepada pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah di 

tentukan serta tambahan dengan jumlah buunga, imbalan 

atau bagi hasil.
167

 

Berdasarkan hasil uji nilai financing risk ratio 

memiliki nilai profitabilitas sebesar -2,528424 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,0152 dimana nilai ini 

kurangdari nilai signifikansinya 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai dari varabelfinancing risk ratio 

terhadap profitabilitas memiliki hasil negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis yang 

diajukansama dengan penelitian yaitu financing risk ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

Maka dapat H2diterima, penelitian ini menujukkan bahwa 

ada hubungan financing risk ratio (X2) dengan  

profitabilitas (Y) BUS di Indonesia. Apabila semakin 

rendah nilai financing risk ratiomaka profitabilitas akan 

semakin tinggi dan sebaliknya jika financing risk ratio 

tinggimaka profitabilitas bank akan turun. 

Penelitian ini menngunakan objek penelitian 

perbankan umum syariah.Bagi perbankan nilai 

pengembalian atas pembiayaan yang telah di keluarkan 

itu sangatlah penting karena terdapat tanggung jawab 

yang sangat besar dari perbankan oleh para stakeolder. 

Resiko yang diperbankan dalam tingkat pengembalian 

dana ini dapat memperlihatkan bagaimana managemen 

dari perbankan dapat menganalisa atau memhitung 

pengembalian atas masing-masing pembayaan yang telah 
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diberikan. Pentingnya untuk mencatata setiap 

pembiayaan atau transaksi-transaksi yang ada dalam 

muamalah akan memicu di suatu hari nantinya terjadi 

kesalahpahaman, di peringatkan dalam Al-Quran Surah 

Al-Baqarah ayat 282. 

Didukung dengan teory sinyal yang dimana hubungan 

antara financing risk ratio terhadap profitabilitas 

memiliki pengaruh yang negatif, akibat dari itu jika 

financing risk ratio tinggi akan berakibat penurunan 

pendapatan yang berpengaruh kepada profitabilitas yang 

didapatkan oleh bank umum syariah. Pada saat bank  

menyalurkan dananya kepada masyarakat umum dengan 

perinsip kehati-hatian maka akan mendapatkan 

pendapatan yang tinggi pula dan akan berdampak pada 

laba bank agar investor mendapatkan sinyal yang baik 

terhadap bank umum syariah. Penelitian ini mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Selamat Riyadi dan 

Agung Yulianto (2014) yang menunjukkan hasil NPF 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
168

 

 

3. Pengaruh Primary ratio  Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019 

 

Primary ratio merupakan rasio yang berkaitan dengan 

kegiatan perbankan yakni dengam membandingkan 

modal sediri dengan keseluruhan aset yang dipergunakan 

untuk oprasional perbankan. Sesuai dengan teori sinyal 

yakni perbankan diharapkan akan memberikan sinyal-

sinyal yang positif tehadap perbankan. Penambahan 

equitas biasa dilakukan oleh perbankan yang akan 

melakukan ekspansi bisnis, peningkatan pendanaan dan 

penjualan produk-produk syariah lainnya yang 

diharapkan akan memperoleh keuntungan atau bagi hasil 
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yang tinggi dengan menerapkan perinsip kehati-hatian 

yang akan membuat resikonya semakin kecil.
169

 

Berdasarkan hasil uji pengaruh primary  ratio 

terhadap profitabilitas bahwa nilai sebesar 0,567975 dan 

nilai signifikannya sebesar 0,5730 dimana nilai ini lebih  

besar dari taraf signifikansi yakni sebesar 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai dari varabelprimary ratio 

terhadap profitabilitas memiliki hasil negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Hipotesis yang 

diajukan tidak sama dengan hasil penelitian yaitu primary 

ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 

2016-2019. Maka dapat disimpulkan H3 

ditolak,penelitian ini menujukkan bahwa tidak ada 

hubungan primary ratio (X3) dengan  profitabilitas (Y) 

BUS di Indonesia, karena hasil penelitian ini berbanding 

terbalik dengan arah yang sudah di jadikan hipoteisis. 

Apabila semakin tinggi nilai parimary ratio maka 

profitabilitas akan semakin turun dan sebaliknya jika 

primary ratio rendah maka profitabilitas bank akan naik. 

 Hasil penelitian koefisien rergesi yang bernilai negatif 

maka pada saat adanya kenikan dalam primary ratio 

dimana pendanananakan turun sehingga beban bagi hasil 

rendah. Beban bagi hasil menurun membuat sinyal yang 

positif bagi investor karena meningkatkan jumlah laba. 

Perbankan yang memiliki bebagai macam produk yang 

ditawarkan dengan laba yang tinggi cenderung 

mempunyai hutang yang rendah karena perbankan belom 

banyak membutuhkan dana. Penambahan modal atau 

equitas dari perbankan karena akan melakukan ekpansi 

terkait bisnis yang di jalankan, dengan memperbanyak 

nasabah dengan penjualan produk-produk syariah 

meningkat dengan mendapatkan keuntungan yang yang 

                                                             
169Kurniasih Dwi Astuti, Wulan Retnowati, and Ahmad Rosyid, ―Pengaruh 

Struktur Modal Terhadap Profitabilitas ( Studi Pada Perusahaan Go Publik Yang 

Menjadi 100 Perusahaan Terbaik Versi Majalah Fortune Indonesia Periode Tahun 

2010-2012 ),‖ Jurnal Akuntansi 2, no. 2339–2436 (2015): 49–60. 



 

 
 

98 

besar tetapi juga memperhatikan dengan resiko yang 

rendah.
170

 

 Penelitian ini menghasilkan EAR yang tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilty (ROA) pada Bank Umum 

Syariah. Semakin rendah modal yang di berikan oleh 

pemilik yakni investor maka bank tidak dapat meng-

cover semua kegiatan oprasional, lalu terjadinya 

penurunan aset yang dialami oleh bank. Para stakeholder 

atau nasabah tidak akan percaya kepada bank dengan 

modal yang rendah , karena bank dianggap tidak dapat 

memberikan pembayaan yang baik ataupun penyimpanan 

dananya dengan perasaaan gelisah dengan mengalami 

kerugian. Investor dalam memberikan pemodalannya 

yang tinggi maka akan menimbulkan risiko yang akan di 

dapat juga tinggi. Bank Umum Syariah juga harus 

meningkatkan kehati-hatiannya dalam mengelola dana 

tersebut, yang nantinya akan meningkatkan profit yang di 

hasilkan oleh perbankan tersebut. 

 Hasil ini menunjukkan bahwa permodalan dalam bank 

umum syariah ini harus seimbang agar tercapainya 

manfaat dapat dirasakan dengan baik oleh pihak-pihak 

yang berkempentingan dalam pengambilan keputusan 

dan akan menadapatkan kebijakan terbaik untuk 

kedepannya. Foktor yang paling utama dalam 

mempengaruhi kinerja perbankan umum syariah ini baik 

adalah dilihat dari bagaimana perbankan ini dapat 

mempergunakan modal sesuai dengan fungsi dari bank 

tersebut.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh M. Mustaqim pada tahun 2020 EAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA.
171

Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Indra Kurnia dan Wisnu Mawardi 

pada tahun 2012 yaitu EAR tidak berpengaruh  terhadap 
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ROA.
172

Bank umum syariah dalam mengalokasikan 

ekuitas tinggi maka akan baik dalam mengalokasikan aset 

yang dibutuhkan. Peningkatan nilai EAR ini 

akanmenurunkan nilai dari kebutuhan pendanaan 

eksternal. Beban bagi hasil yang rendah akan berdampak 

pada laba yang meningkat yang membuat sinyal positif 

bagi investor. Bank yang baik akan mengelola dananya 

dengan baik dan seefisien mungkin agar pendanaan dari 

aset dapat memaksimalkan laba yang akan di dapatkan 

sehingga dapat menaikkan profitabilitas dari bank umum 

syariah tersebut. 

 Sudut pandang islam, dalam kegiatan perbankan 

dalam mengelola aktivanya untuk menjaga tingkat 

kelangsungan oprasionalnya dengan menghimpun 

dananya sendiri. Seperti yang di ketahui bahwasannya 

fungsi dari modal itu sendiri adalah untuk melindungi 

para nasabah dari kerugian yang dapat ditimbulkan, 

sehingga modal ini dapat digunakan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat yang dapat dilihat dari besarnya 

peminat dari produk-produk yang di tawarkan oleh 

banyak.Dalam Al-Qur‘an surah Al-Baqarah ayat 275 : 

 

 ٍَ ٍُ ِي ْٰٛط ْ٘ َٚرََخثَّطُُّ انشَّ ُو انَِّز ْٕ ا َٚمُ ًَ ٌَ اَِلَّ َك ْٕ ُي ْٕ ٰتٕا ََل َٚمُ ٌَ انشِّ ْٕ ٍَ َٚأُْكهُ ْٚ اَنَِّز

ُْى لَانُ  ًَسُِّۗ ٰرنَِك تِآَََّ َو اْن َحشَّ َٔ َْٛع  ُ اْنثَ
اََحمَّ ّللّاٰ َٔ ٰتٕۘا  ُْٛع ِيثُْم انشِّ ا اْنثَ ًَ ا اََِّ ْٕٓ

 ُۗ ِ ٓ اِنَٗ ّللّاٰ ِٗ اَْيُش َٔ ّٗ َيا َسهََفُۗ  ٗ فَهَ ٰٓ َْرَ ّ  فَا تِّ ٍْ سَّ ِعظَحٌ يِّ ْٕ ِٗ َي َء ٍْ َجاٰۤ ًَ  فَ
ٰتٕاُۗ انشِّ

ى َِك اَْصٰحُة انَُّاِس ۚ ُْْى فَِْٛٓا ٰخهِذُ 
ٰۤ
ٍْ َعاَد فَأُٰن َي َٔ ٌَ ْٔ٥٧٥ ٌَ ْٕ ٍَ َٚأُْكهُ ْٚ اَنَِّز

ًَسُِّۗ ٰرنَِك  ٍَ اْن ٍُ ِي ْٰٛط ْ٘ َٚرََخثَّطُُّ انشَّ ُو انَِّز ْٕ ا َٚمُ ًَ ٌَ اَِلَّ َك ْٕ ُي ْٕ ٰتٕا ََل َٚمُ انشِّ

ٍْ جَ  ًَ  فَ
ٰتٕاُۗ َو انشِّ َحشَّ َٔ َْٛع  ُ اْنثَ

اََحمَّ ّللّاٰ َٔ ٰتٕۘا  ُْٛع ِيْثُم انشِّ ا اْنثَ ًَ ا اََِّ ْٕٓ ُْى لَانُ ِٗ تِآَََّ َء اٰۤ

ى َِك 
ٰۤ
ٍْ َعاَد فَأُٰن َي َٔ  ُۗ ِ

ٓ اِنَٗ ّللّاٰ ِٗ اَْيُش َٔ ّٗ َيا َسهََفُۗ  ٗ فَهَ ٰٓ َْرَ ّ  فَا تِّ ٍْ سَّ ِعظَحٌ يِّ ْٕ َي

 ٌَ ْٔ َْٛٓا ٰخهُِذ  ٥٧٥اَْصٰحُة انَُّاِس ۚ ُْْى فِ
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Artinya :“Orang-orang yang memakan (bertransaksi 

dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang 

yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. 

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual 

beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa 

pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari 

Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga 

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang 

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni 

neraka.Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 

275)  

Kandungan dari surah Al-Baqarah : 275 menurut tafsir 

Quraish Shihab adalah menjelaskan tentang riba, salah 

satu bentuk perlindungan terhadap nasabah yakni 

menjauhi riba yang dilarang oleh Allah SWT. Pakteknya 

uang tdak dapat mengahasilkan uang. Ada cara produktif 

lainnya yang dapat mengahasilkan uang adalah dengan 

bekerja dibeberapa bidang usaha seperti industri, 

pertanian dan muamalah. Bunga adalah hasil dari 

pinjaman. Jika pengahsilnya dari pinjaman, maka 

usahanya berarti melalui perantara orang lain yang tidak 

akan merugi. Praktek riba juga menyebabkan dominasi 

modal di suatu bidang usaha. Adanya modal yang 

mendominasi akan menyebabkan kekosongan dan 

pengangguran yang akan menimbulkan kehancuran dan 

kemalasan.
173

 

 

4. Pengaruh Company Size Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019 

Company Size (ukuran perusahaan) adalah salah satu 

skala yang dipergunakan sebagai peggolongan 

perusahaan ukuran besar serta kecil. Pengukuran besar 

dan kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dat total aset, 

                                                             
173Quraish Shihab, ―Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 275,‖ n.d., tafsir.com. 



 

 
 

101 

total penjualan, total laba, beban pajak dan lain-lain. 

Penggelompokan ukuran perusahaan ini di bagi 3 yaitu :  

perusahan besar, perusahaan menengan, dan 

peruahaankecil.Penelitian ini melihat besar kecilnya 

suatu perusahaan di lihat dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. penelitian ini menggunakan total aset karena 

total aset dari perbankan atau perushaaan ini cenderung 

stabil dibandingkan dengan total penjualan.
174

 

Naik turunnya suatu aset pada dasarnya merupakan 

gambaran bagaimana perbankan tersebut dapat 

menginvestasikan dana yang dimiliki untuk kegiatan 

operasional dan investasi.Peningkatanjummlah aset, baik 

aset lancar dan aset tidak lancar itu akan mempengaruhi 

beban oprasional perusahaan serta jumlah laba yang akan 

di hasilkan. Ukuran perusahaan yang diambil dari total 

aset dapat diartikan sebagai harta. Harta menurut islam 

sangat penting karena fatwa Allah SWT dalam Al-Quran 

Surah Al-Baqarah ayat 282 : 

 

 

َُُْكىْ  ْنَْٛكرُْة تَّٛ َٔ  ُُِۗ ْٕ ًًّٗ فَاْكرُثُ َس ٗ اََجٍم يُّ
ٓ
ٍٍ اِٰن ْٚ ُْرُْى تَِذ ا اَِرا ذََذاَٚ ْٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ 

هِِم  ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكرُْةۚ 
ُّ ّللّاٰ ًَ ا َعهَّ ًَ ٌْ َّْٚكرَُة َك ََل َٚأَْب َكاذٌِة اَ َٔ  تِاْنَعْذِلۖ 

َكاذٌِةٌۢ

ِّ انْ  ْٛ ْ٘ َعهَ ِّ انَِّز ْٛ ْ٘ َعهَ ٌَ انَِّز ٌْ َكا ِ ـ ًاُۗ فَا ْٛ ُُّْ َش ََل َْٚثَخْس ِي َٔ  ّٗ َ َستَّ
ْنَٛرَِّك ّللّاٰ َٔ َحكُّ 

ّٗ تِاْنَعْذِلُۗ  نُِّٛ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ ُْٛع اَ ْٔ ََل َْٚسرَِط ْٛفًا اَ ْٔ َضِع ًْٛٓا اَ اْنَحكُّ َسفِ

َجانُِكىْۚ  ٍْ سِّ ٍِ ِي ْٚ َذ ْٛ ِٓ ا َش ْٔ ُذ ِٓ اْسرَْش َٔ  ٍِ اْيَشاَٰذ َّٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ََا َسُجهَ ْٕ ٌْ نَّْى َُٚك ِ فَا

 ُٖۗ ا اَْلُْخٰش ًَ َش اِْحٰذىُٓ ا فَرَُزكِّ ًَ ٌْ ذَِضمَّ اِْحٰذىُٓ اِء اَ ََٓذٰۤ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ ذَْشَض ًَّ ِي

ًْٛشا  ُِ َصِغ ْٕ ٌْ ذَْكرُثُ ا اَ ْٕٓ ًُ ََل ذَْسـ َ َٔ ا ُۗ  ْٕ اُء اَِرا َيا ُدُع
ََٓذٰۤ ََل َٚأَْب انشُّ ًْٛشا َٔ ْٔ َكثِ اَ

 ٌْ ٓ اَ ا اَِلَّ ْٕٓ ٗٓ اََلَّ ذَْشذَاتُ َٰ اَْد َٔ َٓاَدِج  ُو نِهشَّ َٕ اَْل َٔ  ِ
َُْذ ّللّاٰ ُۗ ٰرنُِكْى اَْلَسظُ ِع  ّ ٗ اََجهِ

ٓ
اِٰن

َْاُۗ  ْٕ ُْٛكْى ُجَُاٌح اََلَّ ذَْكرُثُ َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ َََٓا تَ ْٔ ُْٚش ٌَ ذَِجاَسجً َحاِضَشجً ذُِذ ْٕ ذَُك

ا  ْٓٔ ُذ ِٓ اَْش ٌْٛذ َٔ ِٓ ََل َش َّٔ سَّ َكاذٌِة  ََل َُٚضاٰۤ َٔ ّٗ  ەُۗاَِرا ذَثَاَْٚعرُْى ۖ  ا فَاََِّ ْٕ ٌْ ذَْفَعهُ اِ َٔ

ٌْٛى  ٍء َعهِ ْٙ ُ تُِكمِّ َش
ّللّاٰ َٔ  ُۗ ُ

ُكُى ّللّاٰ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ُۗ َ
اذَّمُٕا ّللّاٰ َٔ  تُِكْى ُۗ 

ٌقٌۢ ْٕ  ٥١٥فُُس

                                                             
174Hery, Kajian Riset Akuntansi.(Jakarta : PT Grafindo).11.  
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Artinya : ‖Wahai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar.Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang 

itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya 

sedikit pun.Jika yang berutang itu orang yang kurang 

akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, hendaklah walinyamendiktekannya 

dengan benar.Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-

laki di antara kamu.Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-

laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 

perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.Janganlah 

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.Janganlah 

kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik 

(utang itu) kecil maupun besar.Yang demikian itu lebih 

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan 

lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu.Maka, tidak ada dosa bagi 

kamu jika kamu tidak mencatatnya.Ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat 

mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi.Jika 

kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu 

suatu kefasikan padamu.Bertakwalah kepada Allah, 

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Baqarah : 

282) 
  Ayat ini berisi tentang peraturan tentang keuangan, 

cara penggunaannya, anjuran bermuamalah dengan 



 

 
 

103 

menuliskannya dan harus ada dua orang saksi. Bagi kaum 

muslim, akuntansi dan laporan keuangan digunakan 

sebagai pencatatan disetiap bisnis dan transaksi yang 

dilakukan. Surat ini juga menjelaskan terkait transaksi 

utang piutang atau kredit perlu menuliskannya seta 

adanya dua orang sebgai saksi. Hal ini untuk menghindari 

kecurangan atau hal-hal yang tdak diinginkan suat hari 

nanti yang akan menimbulkan kerugian antara salah satu 

pihak. Kemudian dalam transaksi ini harus adanya 

tanggung jawab antara kedua belah pihak. 

Pengaruh company size terhadap profitabilitas dapat 

dilihat bahwa nialithitungsebesar 0,177910 dan  nilai 

signifikannya sebesar 0,8596 dimana nilai ini lebih dari 

nilai α = 0,05, hal ini menunjukkan bahwa nilai dari 

variabel company size terhadap profitabilitas memiliki 

hasil negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 

Hipotesis yang diajukan tidak sama dengan penelitian 

yaitu company size berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

periode 2016-2019. Maka dapat H4 ditolak, penelitian ini 

menujukkan bahwa ada hubungan company size (X4) 

dengan  profitabilitas (Y) BUS di Indonesia. Apabila 

semakin tinggi nilai company sizemaka profitabilitas 

akan semakin tinggi dan sebaliknya jika company size 

rendah maka profitabilitas bank akan rendah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh DediSupriyadi dan Budi S. Purnomo pada 

tahun 2019.Hasilnya company size (ukuran perusahaan) 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas.
175

 

Perbankan umum syariah melakukan ekspansi maka akan   

mengurangi tingkat profitabilitas dimana ekspansi ini 

akan memerlukan biaya yang besar. Kenaikan harga 

barang pokok secara umum juga dapat mengurangi daya 

                                                             
175Supiyadi and Purnomo, ―Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap 

Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia Pengaruh Faktor Internal Dan 

Eksternal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia.‖ 
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beli dari masyarakat yang akan mengurangi profitabilitas 

bank syariah yang berdampak pada masyarakat lebih 

menyortir kembali kebutuhan primer dari pada kebutuhan 

sekunder. Pengaruh negative ini menujukan bahwa bank 

besar atau kecil akan mendapatkan profit yang besar atau 

kecil. Bank umum di indonesia memiliki asset  yang 

kecil, kecilnya aset ini dapat dilihat dari tingkat 

profitabilitas perusahaan. asset dari bank umum syariah 

di Indonesia relatif kecil , asetnya kurang dari 5 triliun 

karena yang dibutuhkan saat ini oleh perbankan syariah 

adalah kenaikan terhadap pendapatan serta efisiensi 

dalam biaya dan NOM (Net Oprasional Margin). 

Didukung oleh teori signal theory yang mengatakan 

jika perusahaan dapat menaikkan profit bank maka akan 

memberi sinyal yang positif kepada investor dan kreditur. 

Kenapa dapat memberikan sinyal positif kepada investor 

dan kreditur karena jika perbankan sehat dan stabil maka 

akan sangat memepengaruhi investor dalam menamkan 

modalnya ke bank dan perusahaan mampu membayar 

hutang nya kepada kreditur. Sebaliknya, bank akan 

memperoleh profit yang rendah akan memberikan sinyal 

yang negatif kepada investor dan kreditur dimana kondisi 

keuangan bank sedang dalam keadaan tidak setabil serta 

tidak sehat.Demikian dapat disimpulakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

maka, H4 ditolak. 

 

5. Pengaruh liquidity ratio, financing risk ratio, priary 

ratio dan company size secara bersama-sama 

terhadapprofitabilitas 

Hasil perhitungan regresi linier berganda yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,067554 > 0,05. 

Hasil F-statistik 2,367988 dengan jumlah observasi 

sebanyak 48 dan 5 variabel pengamatan. Nilai R-square 

sebesar 0,180515 dan Adjusted R-squared sebesar 
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0,104283 > 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 

liquidity ratio, financing risk ratio, priary ratio dan 

company size secara bersama-sama berpengaruh negatif 

terhadapprofitabilitas. Hasil ini menunjukkan tidak 

signifikan yang artinya negatif dan jika variabel liquidity 

ratio, financing risk ratio, priary ratio dan company size 

secara bersama-sama meningkat maka profitabilitas bank 

tidak akan meningkat. Penurunan profitabilitas pada 

penelitian ini disebebkan karena masih banyaknya bank 

yang belum mampu dalam membayar hutang, yakni 

hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya. 

Piutang yang tidak dapat dibayarkan oleh nasabah kepada 

bank yang dapat menurunkan laba yang akan di hasilkan 

oleh bank. Modal yang dimiliki oleh bank tidak mampu 

membayarkan semua kegiatan oprasional termasuk juga 

penurunan aset dari bank yang tidak dapat di cover. 

Besaran atau kecilnya nilai dari perbankan juga belum 

mampu untuk menutupi segala oprasional dari bank 

umum syariah. Perbankan belum dapat menutupi segala 

oprasional bank dikarenakan beberpa hal yakni total aset 

yang dimiliki oleh perbankan merupakan aset 

produktifyakni salah satunya adalah pembiayaan dan 

penempatan dana  pada perbankan lainnya.  

Penempatan beberapa aset pada bank lain ini jika 

terlalu besar dengan asumsi bagi hasil yang cukup besar 

juga tetapi penyaluran pembiayaan kecil sehingga bagi 

hasil yang didapatkan juga kecil maka dapat disimpulkan 

bahwa beban dari bagi hasil ini lebih besar dari pada 

pendapatan bagi hasil sehingga adapat menyebabkan 

profit yang diterima bank kecil, walaupun aset yang di 

terima bank tergolong tinggi. Terdapat pada Surat Al-

Baqarah ayat 284 yang berbunyi : 
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 ُِ ْٕ ْٔ ذُْخفُ َْفُِسُكْى اَ ْٙٓ اَ ا َيا فِ ْٔ ٌْ ذُْثُذ اِ َٔ َيا فِٗ اَْلَْسِض ُۗ  َٔ ِخ  ٰٕ ًٰ ِ َيا فِٗ انسَّ
لِِلّٰ

 ُ ّللّاٰ َٔ ُء ُۗ 
ٍْ ََّٚشاٰۤ ُب َي َُٚعزِّ َٔ ُء 

ٍْ ََّٚشاٰۤ ًَ ُ ُۗ فََْٛغفُِش نِ
ِّ ّللّاٰ ٍء َُٚحاِسْثُكْى تِ ْٙ َعٰهٗ ُكمِّ َش

ٌْٚش   ٥١٤لَِذ
 

Artinya : “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada 

di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya 

Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni 

siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun 

yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala 

sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 284) 

 

Menurut tafsir Li Yaddabbaru Ayatih atau Markaz 

Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar 

bin Absullahal Muqbil, professor fakultas syariah 

Universitas Qashim-Saudi Arabia yang memiliki makna, 

Milik Allah itu segala sesuatu di langit dan bumi baik 

berupa kerajaan, makhluk dan juga aturannya. Jika kalian 

menampakkan atau menyembunyikan kejahatan atau 

keburukan kepeda manusia, maka allah akan menghisab 

dan membalas kalian atas hal tersebut. Dia memberikan 

ampunan dan siksaan kepada hamba-hambaNya yang 

dikehendaki. Dan Allah itu Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Hisab itu tidak hanya dilakukkan karena suatu 

niat, dan niat itu tidak berhubungan dengan anggapan, 

perkataan atau tindakan, melainkan berhubungan dengan 

beberapa perkara yang tempatnya mutlak berada  dalam 

hati seperti meragukan Allah atau agama, munafik, 

berdusta, riya‘, atau menyembunyikan kesaksian. Inilah 

hal-hal yang akan dihisab dari manusia. Maka dari ini 

kita sebagai manusia di anjurkan selalu berbuat dengan 

hati-hati penuh kerja keras yang baik karena segala 

sesuatu yang kita kerjakan akan di hisab oleh Allah SWT, 

Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hipotesis, analisis uji data dan hasil pembahasan 

pada bab IV penelitian ini bertujuan sebagai analisis pengaruh 

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, dan 

company size terhadap profitabilitas studi kasus pada bank 

umum syariah di Indonesia periode 2016-2019, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel independen liquidity ratio yang diukur 

denganrasio FDR (financing to deposit ratio) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kinerjakeuangan atau 

profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (retrun on 

asset) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-

2019. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa setiap 

adanya kenaikan pada FDRmaka  profitabilitasyang ada di 

perbankan akan menurun dan sebaliknya jika perbankan 

umum syariah liquid maka profitabilitas bank umum 

syariah tersebut akan naik. Jadi, dapat disimpulakan bahwa 

penyaluran pembiayaan kepada para nasabah dengan 

menggunakan perinsip kehati-hatian karena jika, tidak 

sesuai dengan kemampuan nasabah dalam peminjam dana 

maka tidak terjaminnya kelancaran dalam pengembalian 

dana sehingga timbul adanya kredit yang bermasalah. 

Maka, pada saat bank umum syariah di Indonesia memiliki 

nilai yang liquid, maka akan menjadi pendorong perbankan 

untuk memiliki kenaikan pada profitabilitas. Perbankan 

umum syariah ini juga harus mengelola aset agar bank 

dapat menerima profit yang tinggi, sehingga bank dapat 

membayar hutang jangka pendek dengan mudah, dan 

berdampak kepada kenaikkan kinerja keuangan dari 

bankumum syariah tersebut. 

2. Variabel independen financing risk ratio  yang diukur 

menggunakan rasio NPF (non performing financing) 
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berpengaruh negatif dan signifikanterhadap profitabilitas 

pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019. 

Hasil ini memiliki arti bahwa setiap adanya kenaikan NPF 

maka pendapatannya akan menurun yang berpengaruh ke 

profitabilitas yang akan di dapatkan oleh bank umum 

syariah tersebut. Jadi pada saat bank umum syariah 

menyalurkan dana kepada masyarakat umum dengan 

perinsip kehati-hatian akan mendapatkan pendapatan yang 

tinggi juga yang akan berdampak pada laba yang 

dihasilkan oleh bank sehingga investor dapat sinyal yang 

baik dari bank umum syariah tersebut. Perbankan 

merasakan karena ketidakpastian antara pembiayaan yang 

telah diberikan oleh perbankan terhadap pengembalian 

pendanaan yang diberikan kepada bank maka akan 

memberikan sinyal yang negatif terhadap perbankan. 

Dengan demikian sinyal yang dikirim dari perbankan ke 

pada para investor juga negatif. 

3. Variabel independen primary ratio yang diukur dengan 

menggunakan rasio EAR (equity to total assets ratio) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode 

2016-2019.  Hasil ini memperlihatkan bank tersebut 

mengalokasikan ekuitas rendah maka akan semakin buruk 

dalam pengalokasikan asset yang dibutuhkan. Penurunan 

nilai EAR ini akanmeniakan nilai dari pendanaan eksternal 

yang akan dibutuhkan. Beban bagi hasil yang tinggi in 

akan berdampak pada menurunnya jumlah  laba yang akan 

membuat sinyal yang negatif terhadap pihak eksternal 

perusahaan.  

4. Variabel independen company size  berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap bank umum syariah di 

Indonesia periode 2016-2019. Hasil ini memunjukan 

bahwa kecil ukuran suatu perusahaan maka akan semakin 

kecil juga nilai profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia. Asset yang dimiliki perbankan umum  syariah 

di indonesia masih relatif kecil yakni asetnya rata-rata  76 
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triliun masih banyak total aset dari perbankan memiliki 

nilai kurang dari 10 triliun karena bank masih fokus 

dengan kenaikan pendapatan dan efisiensi dalam biaya. 

5.  Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa 

liquidity ratio, financing risk ratio, primary ratio, dan  

company size terhadap profitability memiliki tidak 

pengaruh yang signifikan. Sesuai dengan teori sinyal 

semakin besar asset yang dimiliki oleh bank maka tidak 

memiliki pengaruh bagi bank untuk meningkatkan fungsi 

intermediasi terutama penyaluran kredit. Hasil ini 

menujukkan bahwa peningkatan penurunan dari liquidity 

ratio, financing risk ratio, primary ratio, dan  company 

size  bersama sama terhadap profitability tidak memiliki 

pengaruh sehingga jika ada penurunan di masing-masing 

variabel dependen dari penelitian ini akan menurunkan 

profitabilitas dari bank.  

 

B.   Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengujian dalam bab IV, maka peneliti ini 

dapat memberikan saran yaitu : 

1. Perusahaan dapat menyajikan tambahan informasi variabel 

dan pertimbangan bagi perusahaan agar dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam menaikkan kinerja 

keuangan sehingga bank dapat menarik minat investor 

dalam berinvestasi didunia perbankan umum syariah di 

Indonesia. Manjemen perusahaan dapat mengurangi 

tingkat resiko pembiayaan agar pengembalian dana yang 

diberikan kepada masyarakat dapat kembali kepada bank 

dengan pengembalian dana 100% yang dapat 

meningkatkan pendapatan bank. Manajemen juga harus 

memperhitungkan hutang dimana aset yang ada harus 

dapat menutupi hutang dan keputusan ekspansi dalam 

meningkatkan laba dan meningkatkan gairah para investor 

agar dapat menanamkan sahamnya. 

2. Investor dapat menjadikan sumber informasi dalam 

penelitian ini mengenai kinerja bank umum syariah di 
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Indonesia. Investor dapat mengambil keputusan mengenai 

investasi, yang melihat dari kinerja keuangan yang tinggi. 

Kinerja keuangan yang tinggi akan menjadikan penentu 

bank umum syariah tersebut dalam memperoleh laba yang 

nantinya akan menjadikan keuntungan bagi investor. 

Investor yang bijak dalam memutuskan investasi di suatu 

perbankan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

dalah satunya yakni perbankan dalam melunasi hutangnya 

kepada pihak lain karena dapat mempengaruhi laba dan 

kelangsungan perbankan. Perbankan tersebut apakah layak 

untuk di investasikan berupa penanaman modal dan 

pemegang sahamnya akan menerima keuntungan atau 

tidak. Penelitian ini menghasilkan besarknya nilai tingkat 

pengembalian atas pinjaman bank akan menurunkan nilai 

laba yang akan diperoleh perbankan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode 

penelitian yang lebih panjang dan menggunakan data yang 

diolah minimal 5 tahun terakhir yang nantinya hasil 

penelitian akan lebih baik dari segi statistik dan 

menambahkan variabel-variabel lain satu mengganti 

variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi 

profitabilitas bank umum syariah di Indoensia. Variabel-

variabel syariah yang nantinya diharapkan dapat lebih 

memahami terkai tantang pendekatan syariah terhadap 

ROA pada variabel selanjutnya. 

4. Akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

tambahan pengetahuan mengenai profitabilitas atau kinerja 

bank umum syariah di Indonesia pada periode 2016-20019. 

Menjadikan penelitian ini sebagai referansi serta bahan 

pertimabangan bagi akademisi lainnya dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat meneliti dalam periode yan berbeda dan lebih 

memilih periode yang lebih panjang lagi. 
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Lampiran I 

RASIO FDR, NPF DAN  ROA 

No  Sektor Perbankan Tahun 
FDR NPF ROA 

   

1 PT Bank Aceh Syariah 

2016 84,59 0,07 2,48 

2017 69,44 0,04 2,51 

2018 71,98 0,04 2,38 

2019 68,64 0,04 2,33 

2 
PT Bank Muamalat 

Indonesia 

2016 95,13 1,4 0,14 

2017 84,41 2,75 0,04 

2018 73,18 2,58 0,08 

2019 73,51 4,3 0,05 

3 
PT Bank Victoria 

Indonesia 

2016 100,66 4,35 -2,19 

2017 83,53 4,08 0,36 

2018 82,78 3,64 0,32 

2019 80,52 2,64 0,05 

4 PT Bank BRI Syariah 

2016 81,42 3,19 0,95 

2017 71,87 4,75 0,51 

2018 75,49 4,97 0,43 

2019 80,12 3,38 0,31 

5 
PT Bank Jabar Banten 

Syariah 

2016 98,73 4,92 0,63 

2017 91,03 2,85 0,63 

2018 89,85 1,96 1,28 

2019 93,53 1,5 1,73 

6 PT Bank BNI Syariah 

2016 94,57 1,64 1,44 

2017 80,21 1,5 1,31 

2018 79,62 1,52 1,42 

2019 74,31 1,44 1,82 

7 
PT Bank Syariah 

Mandiri 

2016 79,19 3,13 0,56 

2017 77,66 2,71 0,59 

2018 77,25 1,56 0,88 

2019 75,54 1 1,69 

8 PT Bank Mega Syariah 
2016 95,24 2,81 2,63 

2017 91,05 2,75 1,56 
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2018 90,88 1,96 0,93 

2019 94,53 1,49 0,89 

9 
PT Bank Panin Dubai 

Syariah 

2016 91,99 1,86 0,37 

2017 86,95 4,83 -10,77 

2018 88,82 3,84 0,26 

2019 95,72 2,8 0,25 

10 
PT Bank Syariah 

Bukopin 

2016 88,18 4,66 11,2 

2017 82,44 4,18 0,02 

2018 93,4 3,65 0,02 

2019 93,48 4,05 0,04 

11 PT BCA Syariah 

2016 90,1 0,21 1,1 

2017 88,5 0,04 1,2 

2018 89 0,28 1,2 

2019 91 0,26 1,2 

12 

PT Bank Tabungan 

Pensiun Nasional 

Syariah 

2016 92,7 0,2 9 

2017 92,5 0,05 11,2 

2018 95,6 1,39 12,4 

2019 95,3 1,36 12,9 
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Lampiran II 

RASIOEAR 

 

No  Sektor Perbankan Tahun 
TOTAL EKUITAS TOTAL ASSET 

HASIL EAR 

 

1 
PT Bank Aceh 

Syariah 

2016   Rp                        2.073.577.807.208,00  Rp        18.759.190.948.558,00  11,05366331 

2017   Rp                        2.169.482.198.756,00  Rp        22.612.006.926.978,00  9,594381453 

2018 Rp                        2.217.946.337.147,00  Rp        23.095.158.779.296,00  9,603511967 

2019 Rp                        2.447.167.756.641,00  Rp        25.121.063.173.639,00  9,741497562 

2 
PT Bank Muamalat 

Indonesia 

2016 Rp                      36.187.000.000.000,00  Rp       557.864.000.000.000,00  6,486706437 

2017 Rp                      55.454.000.000.000,00  Rp       616.969.000.000.000,00  8,988133926 

2018 Rp                        3.921.667.078.000,00  Rp         57.227.276.046.000,00  6,852793543 

2019 Rp                        3.937.178.287.000,00  Rp          50.555.519.435.000,00  7,787830747 

3 
PT Bank Victoria 

Indonesia 

2016 Rp                           194.329.531.375,00  Rp            1.625.183.249.354,00  11,95739197 

2017 Rp                           299.393.000.000,00  Rp            2.003.114.000.000,00  14,94637849 

2018 Rp                           291.249.484.976,00  Rp            2.126.018.825.461,00  13,69929003 

2019 Rp                           354.243.509.598,00  Rp            2.262.451.180.327,00  15,65750955 

4 
PT Bank BRI 

Syariah 

2016 Rp                        2.510.014.000.000,00  Rp          27.687.188.000.000,00  9,065615475 

2017 Rp                        2.602.841.000.000,00  Rp          31.543.384.000.000,00  8,251622591 
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2018  Rp               5.026.640.000.000,00   Rp           37.869.177.000.000,00  13,2736975 

2019  Rp               5.088.036.000.000,00   Rp           43.123.488.000.000,00  11,79875802 

5 
PT Bank Jabar 

Banten Syariah 

2016  Rp                  876.401.193.000,00   Rp              7.441.652.530.000,00  11,77697009 

2017  Rp                  827.951.009.000,00   Rp              7.713.558.123.000,00  10,73371064 

2018  Rp                  851.470.223.000,00   Rp              6.741.449.496.000,00  12,63037309 

2019  Rp                  868.345.231.000,00   Rp              7.723.201.420.000,00  11,2433327 

6 
PT Bank BNI 

Syariah 

2016  Rp              2.486.566.000.000,00   Rp           28.314.175.000.000,00  8,782053512 

2017  Rp              3.807.298.000.000,00   Rp           34.822.442.000.000,00  10,93346067 

2018  Rp              4.242.166.000.000,00   Rp           41.048.545.000.000,00  10,33451003 

2019  Rp              4.735.076.000.000,00   Rp           49.980.235.000.000,00  9,473897031 

7 
PT Bank Syariah 

Mandiri 

2016  Rp              6.392.437.000.000,00   Rp           78.831.720.000.000,00  8,108965528 

2017  Rp              7.314.241.000.000,00   Rp           87.915.020.000.000,00  8,319671656 

2018  Rp              8.039.165.000.000,00   Rp           98.341.116.000.000,00  8,174775035 

2019  Rp              9.245.835.000.000,00   Rp         112.291.867.000.000,00  8,233753029 

8 
PT Bank Mega 

Syariah 

2016  Rp              1.061.800.638.000,00   Rp              6.135.241.922.000,00  17,30658141 

2017  Rp              1.203.015.875.000,00   Rp              7.034.299.832.000,00  17,10214099 

2018  Rp              1.203.377.835.000,00   Rp              7.336.342.210.000,00  16,40296759 

2019  Rp              1.290.179.944.000,00   Rp              8.007.675.910.000,00  16,11179022 

9 PT Bank 2016  Rp            34.200.800.000.000,00   Rp         199.175.053.000.000,00  17,17122676 
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PaninDubai 

Syariah 

2017  Rp            36.288.731.000.000,00   Rp         213.541.797.000.000,00  16,99373683 

2018  Rp            40.747.117.000.000,00   Rp         207.204.418.000.000,00  19,6651777 

2019  Rp            44.441.714.000.000,00   Rp         211.287.370.000.000,00  21,03377689 

10 
PT Bank Syariah 

Bukopin 

2016  Rp                  798.568.161.270,00   Rp              7.019.598.576.013,00  11,37626536 

2017  Rp              6.758.952.000.000,00   Rp         106.442.999.000.000,00  6,349832364 

2018  Rp              8.594.437.000.000,00   Rp           95.643.923.000.000,00  8,985868344 

2019  Rp              8.905.485.000.000,00   Rp         100.264.248.000.000,00  8,882014454 

11 PT BCA Syariah 

2016  Rp              1.009.066.354.652,00   Rp              4.995.606.338.455,00  20,19907667 

2017  Rp              1.136.111.178.445,00   Rp              5.961.174.477.140,00  19,05851243 

2018  Rp              1.261.334.491.910,00   Rp              7.064.008.145.080,00  17,85579045 

2019  Rp              2.328.292.245.222,00   Rp              8.634.373.690.079,00  26,96538659 

12 

PT Bank Tabungan 

Pensiun Nasional 

Syariah 

2016  Rp            16.312.428.000.000,00   Rp           91.371.387.000.000,00  17,8528843 

2017  Rp              2.254.646.000.000,00   Rp              9.156.522.000.000,00  24,62338866 

2018  Rp            18.786.330.000.000,00   Rp         101.341.224.000.000,00  18,53769795 

2019  Rp            31.471.928.000.000,00   Rp         181.631.385.000.000,00  17,32736223 

 

 



 

 
 

129 

Lampiran III 

RASIO SIZE 

No  
Sektor 

Perbankan 
Tahun TOTAL ASSET 

HASIL 

SIZE 

1 
PT Bank Aceh 

Syariah 

2016  Rp        18.759.190.948.558,00  30,56 

2017  Rp        22.612.006.926.978,00  30,75 

2018  Rp        23.095.158.779.296,00  30,77 

2019  Rp        25.121.063.173.639,00  30,85 

2 

PT Bank 

Muamalat 

Indonesia 

2016  Rp      557.864.000.000.000,00  33,96 

2017  Rp      616.969.000.000.000,00  34,06 

2018  Rp        57.227.276.046.000,00  31,68 

2019  Rp        50.555.519.435.000,00  31,55 

3 

PT Bank 

Victoria 

Indonesia 

2016  Rp          1.625.183.249.354,00  28,12 

2017  Rp          2.003.114.000.000,00  28,33 

2018  Rp          2.126.018.825.461,00  28,39 

2019  Rp          2.262.451.180.327,00  28,45 

4 
PT Bank BRI 

Syariah 

2016  Rp        27.687.188.000.000,00  30,95 

2017  Rp        31.543.384.000.000,00  31,08 

2018  Rp        37.869.177.000.000,00  31,27 

2019  Rp        43.123.488.000.000,00  31,4 

5 
PT Bank Jabar 

Banten Syariah 

2016  Rp          7.441.652.530.000,00  29,64 

2017  Rp          7.713.558.123.000,00  29,67 

2018  Rp          6.741.449.496.000,00  29,54 

2019  Rp          7.723.201.420.000,00  29,68 

6 
PT Bank BNI 

Syariah 

2016  Rp        28.314.175.000.000,00  30,97 

2017  Rp        34.822.442.000.000,00  31,18 

2018  Rp        41.048.545.000.000,00  31,35 

2019  Rp        49.980.235.000.000,00  31,54 

7 

PT Bank 

Syariah 

Mandiri 

2016  Rp        78.831.720.000.000,00  32,00 

2017  Rp        87.915.020.000.000,00  32,11 

2018  Rp        98.341.116.000.000,00  32,22 

2019  Rp      112.291.867.000.000,00  32,35 

8 
PT Bank Mega 

Syariah 

2016  Rp         6.135.241.922.000,00  29,45 

2017  Rp         7.034.299.832.000,00  29,58 
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2018  Rp           7.336.342.210.000,00  29,62 

2019  Rp           8.007.675.910.000,00  29,71 

9 
PT Bank Panin 

Dubai Syariah 

2016  Rp       199.175.053.000.000,00  32,92 

2017  Rp       213.541.797.000.000,00  32,99 

2018  Rp       207.204.418.000.000,00  32,96 

2019  Rp       211.287.370.000.000,00  32,98 

10 

PT Bank 

Syariah 

Bukopin 

2016  Rp          7.019.598.576.013,00  29,58 

2017  Rp      106.442.999.000.000,00  32,30 

2018  Rp        95.643.923.000.000,00  32,19 

2019  Rp      100.264.248.000.000,00  32,24 

11 
PT BCA 

Syariah 

2016  Rp          4.995.606.338.455,00  29,24 

2017  Rp          5.961.174.477.140,00  29,42 

2018  Rp          7.064.008.145.080,00  29,59 

2019  Rp          8.634.373.690.079,00  29,79 

12 

PT Bank 

Tabungan 

Pensiun 

Nasional 

Syariah 

2016  Rp        91.371.387.000.000,00  32,15 

2017  Rp          9.156.522.000.000,00  29,85 

2018  Rp      101.341.224.000.000,00  32,25 

2019  Rp      181.631.385.000.000,00  32,83 
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Lampiran IV 

STATSITIK DESKRIPTIF 

Date: 03/26/21   Time: 

09:50      

Sample: 1 48     

      
      

 

ROA__Y__

Y 

FDR__X1__

X1 

NPF__X2__

X2 

EAR__X3__

X3 

SIZE__X4

__X4 

      
       Mean  0.017152  0.857529  0.023046  0.126979  30.95958 

 Median  0.009100  0.883400  0.022700  0.115800  31.02500 

 Maximum  0.129000  1.006600  0.049700  0.269700  34.06000 

 Minimum -0.107700  0.686400  0.000400 -0.087800  28.12000 

 Std. Dev.  0.038386  0.085643  0.015747  0.058341  1.517728 

 Skewness  1.004785 -0.341429  0.075465 -0.462611  0.020771 

 Kurtosis  7.237895  1.962919  1.841887  5.618629  2.133173 

 Jarque-Bera  43.99625  3.083666  2.728010  15.42651  1.506229 

 Probability  0.000000  0.213989  0.255635  0.000447  0.470898 

 Sum  0.823300  41.16140  1.106200  6.095000  1486.060 

 Sum Sq. 

Dev.  0.069252  0.344731  0.011654  0.159973  108.2644 

      

 Observations  48  48  48  48  48 
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Lampiran V 

REGRESI LINIER BERGANDA 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 03/25/21   Time: 09:55   

Sample: 1 48    

Included observations: 48   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C -0.052438 0.128298 -0.408719 0.6848 

FDR 0.073111 0.066712 1.095922 0.2792 

NPF -0.877873 0.347202 -2.528424 0.0152 

EAR 0.057894 0.101930 0.567975 0.5730 

SIZE 0.000639 0.003590 0.177910 0.8596 

     
     

R-squared 0.180515    Mean dependent var 0.017152 

Adjusted R-

squared 0.104283    S.D. dependent var 0.038386 

S.E. of regression 0.036329    Akaike info criterion -3.694072 

Sum squared resid 0.056751    Schwarz criterion -3.499155 

Log likelihood 93.65772    Hannan-Quinn criter. -3.620412 

F-statistic 2.367988    Durbin-Watson stat 1.104399 

Prob(F-statistic) 0.067554    
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Lampiran VI 

UJI NORMALITAS (Jarque-Bera &Prob) 

0

2

4

6

8

10

12

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Residuals

Sample 1 48

Observations 46

Mean       1.04e-15

Median   0.099025

Maximum  3.732861

Minimum -3.002754

Std. Dev.   1.315722

Skewness   0.176909

Kurtosis   3.537661

Jarque-Bera  0.794010

Probability  0.672331
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Lampiran VII 

AUTOKORELASI (Breuseh-Godfrey) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.850769     Prob. F(2,39) 0.0699 

Obs*R-squared 5.867153     Prob. Chi-Square(2) 0.0532 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/14/21   Time: 11:19   

Sample: 2 48    

Included observations: 46   

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -14.97449 14.20452 -1.054206 0.2983 

D(Liquidity ratio X1) 0.007039 0.068778 0.102349 0.9190 

D(Financing risk ratio 

X2) 0.242396 0.370613 0.654040 0.5169 

D(Primary ratio X3) 0.014343 0.100248 0.143074 0.8870 

D(Company size X4) 0.004448 0.003986 1.115961 0.2713 

RESID(-1) -0.474585 0.203055 -2.337228 0.0247 

RESID(-2) -0.027397 0.189528 -0.144553 0.8858 

     
     R-squared 0.127547     Mean dependent var -4.25E-16 

Adjusted R-squared -0.006677     S.D. dependent var 3.545974 

S.E. of regression 3.557792     Akaike info criterion 5.515426 

Sum squared resid 493.6576     Schwarz criterion 5.793697 

Log likelihood -119.8548     Hannan-Quinn criter. 5.619668 

F-statistic 0.950256     Durbin-Watson stat 1.995969 

Prob(F-statistic) 0.471034    
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Lampiran VIII 

HETEROSKEDASTISITAS (White) 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.444157     Prob. F(4,43) 0.0609 

Obs*R-squared 8.891779     Prob. Chi-Square(4) 0.0639 

Scaled explained SS 21.42406     Prob. Chi-Square(4) 0.0003 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/25/21   Time: 10:29   

Sample: 1 48    

Included observations: 48   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.008798 0.004910 -1.791817 0.0802 

FDR__X1__X1^2 0.002524 0.003152 0.800778 0.4277 

NPF__X2__X2^2 1.022039 0.540678 1.890293 0.0655 

EAR__X3__X3^2 0.059991 0.031903 1.880432 0.0668 

SIZE__X4__X4^2 6.40E-06 4.40E-06 1.455624 0.1528 

     
     R-squared 0.185245     Mean dependent var 0.001182 

Adjusted R-squared 0.109454     S.D. dependent var 0.002928 

S.E. of regression 0.002763     Akaike info criterion -8.846685 

Sum squared resid 0.000328     Schwarz criterion -8.651769 

Log likelihood 217.3205     Hannan-Quinn criter. -8.773026 

F-statistic 2.444157     Durbin-Watson stat 2.014756 

Prob(F-statistic) 0.060890    
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Lampiran IX 

MULTIKOLONIERITAS (VIF) 

Variance Inflation Factors  

Date: 04/14/21   Time: 08:23  

Sample: 1 48   

Included observations: 48  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.016460  598.6539  NA 

FDR__X1__X1  0.004450  120.1885  1.162474 

NPF__X2__X2  0.120549  3.393009  1.064466 

EAR__X3__X3  0.010390  7.352040  1.259361 

SIZE__X4__X4  1.29E-05  450.3889  1.057356 

    
     

 

 


