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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan serta 

perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya 

bank syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam 

pembangunan ekonomi nasional yang Islami, melalui prinsip-prinsip fundamental 

berdasarkan ajaran Islam, dengan mengurangi transaksi-transaksi spekulatif yang 

dapat merugikan masyarakat agar tercapai kemaslahatan serta pertumbuhan 

ekonomi yang adil dan merata.  

Dalam upaya mencapai tujuan di atas bank syariah harus senantiasa menjaga 

kepercayaan masyarakat agar menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama 

dalam menggunakan jasa perbankan, baik dalam berinvestasi maupun dalam 

melakukan transaksi keuangan lainnya. Menjaga kepercayaan masyarakat tentunya 

harus dibarengi dengan peningkatan kualitas bank syariah tersebut, agar lebih 

kompetitif dan dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Kepercayaan masyarakat 

muncul ketika mereka merasa aman, nyaman, dan menguntungkan dalam 

berinvestasi maupun bertransaksi di bank syariah. Oleh karena itu bank syariah 

harus senatiasa menjaga tingkat kesehatannya dan mampu menunjukan kinerja 

yang baik serta meningkat dari waktu ke waktu. 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku.1 Pada umumnya untuk menilai tingkat kesehatan 

perbankan digunakan lima aspek penilaian yaitu Capital, Assets Quality, 

Management, Earnings, dan Liquidity (CAMEL).  

                                                           
1 Dhita Dhora Damayanti dan Herizon Chaniago, “Pengaruh Risiko Usaha dan Good 

Corporate Governance terhadap Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”, 

Journal of Business and Banking, Vol. 4 No. 2 November 2014, 27–30. 
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Sedangkan untuk menilai kinerja suatu bank salah satunya dapat dilihat dari 

kinerja keuangannya (financial performance). Dengan melakukan analisis rasio 

keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan perubahan-

perubahan angka keuangan yang terjadi pada perusahaan perbankan. Hasil analisis 

laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci 

serta kencenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai 

potensi keberhasilan perusahaan perbankan dimasa mendatang.2 Menurut 

Abdullah, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas dan profitabilitas bank.3 

Pada dasarnya kesehatan dan kinerja suatu bank merupakan kepentingan 

semua pihak, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank 

maupun Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank, karena hal ini akan 

memberikan informasi yang sangat penting bagi stakeholder dalam mengambil 

kebijakan atau keputusan. Oleh karena itu bank syariah harus senantiasa mampu 

menjaga tingkat kesehatan dan memperlihatkan kinerja yang baik dan terus 

meningkat. 

 Salah satu indikator kesehatan perbankan yang sangat penting dan 

mempengaruhi kinerjanya adalah permodalan. Permodalan menjadi permasalahan 

yang prioritas bagi bank, karena modal menjadi salah satu acuan utama dalam 

mengukur tingkat kesehatan bank. Indikator permodalan juga merupakan urat nadi 

perbankan yang berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

atas dana yang diterima dari nasabah. Indikator modal harus dikedepankan, 

mengingat dalam mekanismenya perbankan merupakan industri yang usahanya 

                                                           
2 Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas, “Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi 

Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002”, Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan, Vol.7 No.2 November 2005,131-147. 
3 M. Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank, 

edisi revisi, (Malang: UM Press, 2005), 120. 
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mengandalkan kepercayaan masyarakat. Besar kecilnya modal sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. 

Menurut Sudirman, modal bank adalah sebuah cadangan dana yang dimiliki 

bank apabila mengalami kesulitan.4 Semakin tinggi jumlah modal yang dimiliki 

bank akan semakin baik untuk pertumbuhan bank meskipun modal yang dimiliki 

telah melebihi aturan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Modal bank terdiri dari 

modal inti yaitu laba ditahan, setoran modal pemilik bank, cadangan umum, laba 

tahun berjalan, dan modal pelengkap seperti revaluasi aktiva, agio saham, dan good 

will. Modal juga menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan berfungsi sebagai penyangga atau 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian dalam kegiatan 

operasional sehingga faktor kecukupan modal bank menjadi hal yang sangat 

penting dan harus diperhatikan. 

Kecukupan modal yang memadai dilihat sebagai cerminan untuk 

melindungi bank dari kerugian yang tidak terduga, mendukung pertumbuhan di 

masa depan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi bank 

dan juga besar kecilnya modal sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank 

untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh 

suatu bank akan meningkatkan rasio kecukupan modalnya, sebaliknya bila modal 

perusahaan terus menerus terkikis oleh kerugian yang dialami bank, maka rasio 

kecukupan modal bank akan turun, ini disebabkan karena kerugian yang dialami 

bank akan menyerap modal yang dimiliki bank.5 

Rasio yang digunakan untuk melihat tingkat kecukupan modal yang dimiliki 

bank syariah disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Whalen dan Thomson 

berpendapat bahwa capital adequacy atau kecukupan modal merupakan komponen 

penting dalam menilai tingkat kesehatan bank.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

                                                           
4 I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Kovensional yang 

Profesional, edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 91. 
5 Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi, “Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, 

Rentabilitas, dan Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta”, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, Vol.3, No.1 Januari 2006, 4. 
6 G. Whalen and J.B. Thomson, “Using Finan-cial Data to Identify Changes in Bank Con-

dition”, Economic Review- Federal Reserve Bank of Cleveland, Vol.24, No2 Quarter 2 1988, 17. 
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merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol resiko-resiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.7 Bank dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) yang semakin besar, menunjukkan semakin baik kemampuan bank 

untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko.   

Bank Indonesia bertanggung jawab menentukan jumlah minimum 

permodalan yang harus dimiliki bank syariah dan mengeluarkan ketentuan 

mengenai permodalan minimum (regulatory capital), untuk memastikan bahwa 

industri perbankan memiliki permodalan yang cukup dalam mendukung kegiatan 

usahanya. Pemenuhan modal minimum tersebut menjadi salah satu komponen 

penilaian dalam pengawasan bank yang tercermin dari pemenuhan risiko 

kecukupan modal.8 Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik 

menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Ketentuan kecukupan modal harus 

menetapkan modal bank yang cukup besar sehingga mampu mendukung 

pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank, menutup resiko yang terjadi 

dan memberikan insentif bagi pemilik untuk menjaga kepentingannya dalam bank.   

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan 

modal minimum sebesar 8%. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan 

bank tersebut menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang 

beresiko. Jika Capital Adequacy Ratio (CAR) tinggi berarti bank tersebut mampu 

membiayai operasi bank dan meningkatkan kinerja keuangannya. Sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI tentang sistem penilaian tingkat kesehatan 

bank umum, semakin tinggi nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan 

semakin sehat bank tersebut.9 Sedangkan menurut Dendawijaya dalam Haryanto 

menyatakan bahwa, semakin tinggi nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) 

                                                           
7 Spica Almilia dan Winny Herdiningtyas Almilia, 131-147. 
8 Ferry N Idroes, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 66.  
9 Marzuki, “Pengaruh Ratio Keuangan terhadap Modal Kerja Perbankan di Indonesia”, 

Jurnal Visioner dan Strategis, Vol 1 No.1 Maret 2012, 83.   
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mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam 

menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan 

termasuk di dalamnya risiko kredit. Sehingga bank dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang besar cenderung mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut.10   

Faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat 

disebabkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari 

kegiatan operasional perbankan yang tertuang pada kinerja keuangannya. Sebagai 

indikator kesehatan, kinerja keuangan dapat dilihat secara nyata melalui rasio 

keuangan perbankan tersebut. Menurunnya kinerja perbankan dapat 

diidentifikasikan dalam bentuk analisa laporan keuangan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan 

rasio keuangan lainnya.11 Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan indikator 

moneter seperti nilai tukar, inflasi, dan kebijakan fiskal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio kecukupan modal 

adalah rentabilitas, likuiditas serta kredit bermasalah atau Non Performing Loan 

(NPL).12 Muljono menyatakan bahwa, variable-variabel dalam aspek kualitas asset 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta efisiensi usaha lembaga perbankan dapat 

mempengaruhi permodalan suatu bank. Semakin baik kinerja perbankan dilihat dari 

aspek-aspek tersebut maka permodalan bank juga akan berada pada kondisi yang 

baik.13. Sedangkan menurut Bateni faktor-faktor yang mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank di Iran adalah Size, Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Loan to Asset Ratio (LAR), Debt to Asset Ratio (DAR), 

                                                           
10 Sugeng Haryanto, “Determinan Permodalan Bank Melalui Profitabilitas, Risiko, Ukuran 

Perusahaan, Efisiensi Dan Struktur Aktiva”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.19 No.1 April 2016, 

ISSN 1979-6471, 119. 
11 Andreani Caroline Barus, “Analisis Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Institusi Perbankan Terbuka di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Wira 

Ekonomi Mikroskil, Vol.1, No.1 April 2011, 2. 
12 Ni Putu Sinta Wira Putri dan I Made Dana, “Pengaruh NPL, Likuiditas, Dan Rentabilitas 

terhadap CAR pada BPR Konvensional SKALA Nasional di Indonesia”, E-Jurnal Manajemen 

Unud, Vol.7, No.4, 2018, ISSN 2302-8912, 1865. 
13 Teguh P Muljono, Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan, (Jakarta: Djambatan, 

1995), 33. 
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Risk Asset Ratio (RAR) dan Equity Ratio (EQR).14 Kemudian menurut Fitriyani 

dalam Oktaviana dan Syaichu, faktor-faktor yang mempengaruhi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Financing Deposit Ratio (FDR), Return On 

Asset (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER).15 

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh Return On Equity 

(ROE) dan Risiko Pembiayaan terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk. periode 2014-2018. Pemilihan PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. sebagai objek penelitian dan variabel Rasio Kecukupan Modal 

sebagai variabel dependen, adalah karena PT. Bank Muamalat Indonesia 

mengalami permasalahan modal yang cukup serius dan belum bisa diatasi pada 

periode tersebut, bahkan beredar isu-isu yang mengabarkan bahwa bank ini 

terancam bangkrut. Tentunya hal ini sangat mengawatirkan, jika bank syariah 

pertama di Indonesia ini gulung tikar, maka secara simbolis sistem ekonomi syariah 

bisa dianggap gagal.  

Masalah permodalan yang dialami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

merupakan masalah yang sangat krusial karena kekuatan modal sangat menentukan 

kemampuan bank dalam menanggung risiko-risiko yang mungkin terjadi dan 

sebagai pendukung pertumbuhan bisnis dimasa yang akan datang. Kemudian yang 

tidak kalah penting adalah, kekuatan modal juga berfungsi sebagai jaminan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat agar terus merasa aman dan nyaman dalam 

menggunakan jasa bank tersebut. Upaya penyelamatan Bank Muamalat sedang 

menjadi fokus atau menyita perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah.   

Pada tahun 2018 semakin banyak media yang memberitakan masalah 

permodalan yang terjadi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk belakangan ini. 

Dikutip dari CNBC Indonesia dalam https://cnbcindonesia.com, PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk. sedang membutuhkan suntikan modal untuk bisa 

                                                           
14 Leila Bateni et. al, “The Influential Factors on Capital Adequacy Ratio in Iranian Banks”. 

Journal of Economic and Finance, Vol.6, No.11. 2014, E-ISSN 1916-9728, 111. 
15 Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, “Analisi Pengaruh Size, ROA, FDR, NPF 

dan BOPO terhadap Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-

2014”, Diponegoro Journal Of Management, Vol.5, No.4, 2016, ISSN 2337-3792, 2. 

https://cnbcindonesia.com/
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membenahi bank dan ekspansi usaha. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

menghadapi masalah permodalan sejak 2015. Kinerja PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. tergerus oleh lonjakan pembiayaan bermasalah (NPF). NPF bank 

syariah tersebut sempat diatas 5%, lebih tinggi dari ketentuan maksimal regulator.16 

Selanjutnya informasi tersebut juga ada dalam berita ekonomi kompas 

melalui https://ekonomi.kompas.com, disitu dijelaskan bahwa masalah permodalan 

yang dihadapi  PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. belakangan ini ikut menarik 

perhatian Komisi XI DPR RI, dimana hingga akhir desember 2017 rasio kecukupan 

modal PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang saat ini masuk kategori BUKU 3 

berada di level 13,62% jumlah tersebut dibawah rata-rata Capital Adequacy Ratio 

(CAR) bank syariah BUKU 3 yang berada di level 14,25%. Hal ini mendorong 

Komisi XI DPR RI memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Manajemen PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. untuk menghadiri Rapat Kerja (Raker).17 

Berikut ini adalah data yang menunjukan bahwa rasio kecukupan modal 

atau Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang 

tidak tumbuh atau cenderung mengalami penurunan selama periode 2014-2018. 

Secara rinci pergerakan Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini: 

 

 

Tabel 1.1 

Rasio Kecukupan Modal (CAR) BMI Periode 2014-2018 

Keterangan 2018 2017 2016 2015 2014 

CAR 12,34% 13,62% 12,74% 12% 13,91% 
Sumber: www.bankmuamalat.co.id 

 

                                                           
16 Monica Wareza, "Komitmen Ilham Habibie Cs: Penuhi Modal Muamalat Rp. 8T", dalam 

http://cnbcindonesia.com. diakses tanggal 8 April 2019. 
17 Bambang Priyo Jatmiko, "Permasalahan Permodalan Bank Muamalat yang Tak Kunjung 

Usai", dalam http://ekonomi.kompas.com. diakses tanggal 25 Januari 2019. 

https://ekonomi.kompas.com/
http://www.bankmuamalat.co.id/
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Berdasarkan tabel 1.1 dan grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. masih dalam kondisi 

yang sehat karena berada di atas ketentuan aturan Bank Indonesia yaitu sebesar 8%-

12%, namun pergerakan Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. mengalami penurunan selama periode 2014-2018. Bank syariah 

pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal semenjak tahun 

2015, sedangkan pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar.  

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. membutuhkan investor untuk 

menyuntikan dana segar agar Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat sehingga 

kegiatan bisnis dapat berkembang. Sebagai bank umum syariah pertama di 

Indonesia PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. seharusnya sudah jauh lebih 

berkembang dan bisa menguasai pasar perbankan syariah. Modal sangat dibutuhkan 

untuk mendukung kesinambungan ekspansi bisnisnya dan jika permasalahan ini 

terus terjadi dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan menghambat 

perkembangan bisnis dan mengganggu solvabilitas bank tersebut. Suntikan dana 

diharapkan dengan adanya penambahan modal dari pemilik saham atau dana dari 

investor baru.  

Masalah lambatnya pertumbuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) di PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

faktor yang berasal dari internal perusahaan seperti kondisi keuangan yang 

tercermin melalui rasio keuangan, maupun faktor eksternal seperti keadaan makro 

ekonomi. Menurut dugaan peneliti terdapat dua faktor yang kuat mempengaruhi 
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masalah tersebut, dua faktor ini termasuk dalam faktor internal yang terkait dengan 

rasio keuangan perusahaan yaitu Return On Equity (ROE) dan Risiko Pembiayaan 

yang diukur dengan Non Perfoming Financing (NPF).  

 Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk 

memperoleh laba. Sedangkan risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena 

adanya pembiayaan bermasalah. Kedua faktor tersebut tentunya tidak hanya 

mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) secara langsung, tetapi juga 

merupakan informasi yang  sangat penting bagi  calon investor untuk dijadikan 

bahan pertimbangan sebelum menanamkan sejumlah dana, karena dua faktor 

tersebut menggambarkan return yang akan diterima, risiko kerugian yang akan 

muncul dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Tentunya dua hal ini 

akan sangat diperhatikan oleh calon investor dalam mengambil keputusan investasi. 

Berdasarkan hal diatas peneliti memilih kedua faktor tersebut sebagai variabel 

independen. Peneliti menggunakan data pengamatan dalam masa lima tahun atau 

periode 2014-2018.  

Return On Equity (ROE) memberikan informasi yang sangat penting bagi 

pemilik mengenai kemampuan manjemen dalam mengelola dana yang ada untuk 

memperoleh net income. Return On Equity (ROE) merupakan salah satu ukuran 

rentabilitas atau profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan indikator dari 

kemampuan bank untuk mempetahankan kecukupan modalnya.18 Nilai Return On 

Equity (ROE) yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kemampuan bank 

semakin efektif dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang dimiliki. 

Jika tingkat laba suatu bank semakin tinggi maka akan berdampak pada 

meningkatnya modal sendiri (dengan asumsi sebagian besar laba yang diperoleh 

ditanamkan kembali ke dalam modal bank dalam bentuk laba yang ditahan). 

Dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan 

rasio permodalan semakin meningkat. Sedangkan risiko pembiayaan atau risiko 

                                                           
18 Masyhud Ali, Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko 

Operasional dalam Pebankan, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2004), 66. 
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kredit dapat dilihat pada tingkat kredit macet yang diukur dengan Non Performing 

Loan (NPL) dan untuk bank syariah disebut Non Performing Financing (NPF).19  

Risiko pembiayaan merupakan rasio jumlah pembiayaan bermasalah 

dengan karakteristik kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang 

dikeluarkan bank. Pengaruh risiko pembiayaan terhadap tingkat kecukupan modal 

adalah apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan jumlah 

pendapatan yang akan diterima oleh bank, sehingga bank akan menggunakan modal 

yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin sering terjadi 

kemacetan maka modal bank lama-kelamaan akan terkikis dan akan menurunkan 

jumlah Capital Adequacy Ratio (CAR).20 Sedangkan menurut Afkar, bank akan 

berkembang dengan tingkat profitabilitas tinggi tanpa adanya kredit macet, 

sebaliknya bank akan mengalami kebangkrutan ketika terjadi permasalahan dengan 

kredit macet karena bank harus mengeluarkan biaya banyak dengan cadangan untuk 

mengapuskan kredit macet.21 

Mengacu pada penjelasan diatas maka dapat dikatakan secara teoritis 

apabila Return On Equity (ROE) naik maka Capital Adequacy Ratio (CAR) naik, 

begitu pula sebaliknya jika Return On Equity (ROE) turun maka Capital Adequacy 

Ratio (CAR) juga mengalami penurunan, artinya Return On Equity (ROE) 

berpengaruh positif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Sedangkan Non 

Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR), jika Non Performing Financing (NPF) naik maka Capital 

Adequacy Ratio (CAR) turun dan sebaliknya jika Non Performing Financing (NPF) 

turun maka Capital Adequacy Ratio (CAR) akan naik. Namun pada kenyataannya 

di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. justru menunjukan kecendrungan-

kecendrungan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
19 Taudlikhul Afkar, “Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kecukupan Modal Perbankan 

Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.2, September 2015, 4. 
20 Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, 5. 
21 Taudlikhul Afkar, 1. 
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Tabel 1.2 

ROE, NPF dan CAR BMI Periode 2014-2018 

Tahun Bulan ROE NPF CAR  

2014 Maret 21,77% 2,11% 17,61% 

 Juni 15,96% 3,30% 16,31% 

 September 1,56% 5,96% 13,51% 

 Desember 2,13% 6,55% 13,91% 

2015 Maret 9,78% 6,37% 13,82% 

 Juni 7,94% 4,93% 13,60% 

 September 5,56% 4,54% 13,71% 

 Desember 2,78% 7,11% 12% 

2016 Maret 3,76% 6,07% 12,10% 

 Juni 2,28% 7,23% 12,78% 

 September 1,89% 4,43% 12,75% 

 Desember 3,00% 3,83% 12,74% 

2017 Maret 1,83% 4,56% 12,83%  

 Juni 2,25% 4,95% 12,94% 

 September 1,70% 4,54% 11,58% 

 Desember 0,87% 4,43% 13,62% 

2018 Maret 1,50% 4,76% 10,16%  

 Juni 5,00% 1,65% 15,92% 

 September 3,69% 2,98% 12,12% 

 Desember 1,16% 3,87% 12,34% 

Sumber: www.bankmuamalat.co.id 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2018 

(pertriwulan) Return On Equity (ROE) dan Non Performing Financing (NPF) 

mengalami perubahan yang fluktuatif. Akan tetapi pada data diatas yang terjadi di 

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. adalah terdapat beberapa realisasi yang tidak 

sama dengan teori. Lebih jelas, dapat dilihat dalam grafik- grafik berikut ini: 
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Pada grafik 1.2 diatas menunjukan bahwa, pada triwulan I sampai triwulan 

III Return On Equity (ROE) terus mengalami penurunan, sedangkan pada periode 

yang sama Non Performing Financing (NPF) terus mengalami kenaikan. Fenomena 

terjadi pada triwulan IV dimana Non Performing Financing (NPF) mengalami 

kenaikan dari triwulan III yaitu dari angka 5,96% menjadi 6,55%, sedangkan pada 

triwulan tersebut Capital Adequacy Ratio (CAR) mengalami kenaikan dari angka 

13,51% menjadi 13,91%.  

 

Pada akhir tahun 2015 muncul permasalahan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mengalami penurunan yang cukup signifikan.  Pada triwulan I sampai triwulan III 

nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) cukup stabil mendekati angka 14%, namun 

pada triwulan IV turun menjadi 12%. Permasalahan ini berkelanjutan sampai tahun 
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2017, kenaikan Capital Adequacy Ratio (CAR) sangat lambat bahkan tidak tumbuh 

selama periode lima tahun terakhir..   

Pada data diatas juga menunjukan masih ada realisasi yang berbeda dengan 

teori yaitu pada rasio Non Performing Financing (NPF) di triwulan I dan II, dimana 

Non Performing Financing (NPF) turun cukup signifikan dari angka 6,37% menjadi 

4,93%. Namun hal ini tidak menjadikan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) naik, 

tetapi Capital Adequacy Ratio (CAR) justru turun dari angka 13,82% menjadi 

13,60%.  

 

Pada grafik 1.4 terlihat jelas adanya fenomena yang tidak sama dengan teori 

adalah pada triwulan I dan II dimana terjadi penurunan pada Return On Equity 

(ROE) dari angka 3,76% menjadi 2,28%, dan pada triwulan yang sama Non 

Performing Financing (NPF) juga mengalami kenaikan yaitu dari angka 6,07% 

menjadi 7,23%, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) justru naik dari angka 

12,10% menjadi 12,78%.  

Selanjutnya Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan di triwulan IV 

dari angka 1,89% di triwulan III menjadi 3,00%, namun Capital Adequacy Ratio 

(CAR) justru turun dari angka 12,75% menjadi 12,74%. Pada tahun yang sama Non 

Performing Financing (NPF) mengalami penurunan mulai triwulan III sampai akhir 

tahun 2016 yaitu dari angka 7,23% di triwulan II menjadi 3,83% pada triwulan IV, 

sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) turun dari angka 12,78% menjadi 

12,74%. 
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Berdasarkan grafik 1.5 diatas, dapat dilihat terjadinya kenaikan Non 

Performing Financing (NPF) pada triwulan II di tahun 2017, sedangkan CAR 

mengalami kenaikan, Non Performing Financing (NPF) naik dari angka 4,56% 

pada triwulan I menjadi 4,95% di triwulan II, sedangkan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) naik dari 12,83% menjadi 12,94%.  

Pada triwulan III Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan 

dari angka 4,95% pada triwulan II menjadi 4,54% ditriwulan III, namun CAR turun 

dari angka 12,94% menjadi 11,58%. Selanjutnya Return On Equity (ROE) secara 

keselurahan cendrung mengalami penurunan di 2017, sedangkan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) yang secara teori harusnya turun justru mengalami kenaikan. 

 

Berikutnya pada triwulan I di tahun 2018, terjadi kenaikan rasio Return On 

Equity (ROE) dari akhir tahun 2017 yaitu dari 0,87% dan 1,50%. Namun pada 

triwulan tersebut Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi turun dari 13,62% 
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menjadi 10,16%. Selanjutnya pada triwulan IV atau akhir tahun 2018 terjadi 

penurunan Return On Equity (ROE), dimana pada triwulan III Return On Equity 

(ROE) di angka 3,69% menjadi 1,16%. Kemudian pada triwulan yang sama Non 

Performing Financing (NPF) naik dari 2,98% pada triwulan III menjadi 3,87% pada 

triwulan IV, tetapi pada triwulan tersebut Capital Adequacy Ratio (CAR) naik dari 

12,12% menjadi 12,34%. 

Mengacu pada penjelasan data diatas maka dapat diketahui bahwa pada  PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk masih terdapat perbedaan antara realisasi dengan 

teori atau das sollen (yang seharusnya) dan das sein (yang terjadi). Berkenaan 

dengan latar belakang tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Risiko Pembiayaan 

terhadap Rasio Kecukupan Modal Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 

2014-2018. 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian ini adalah apakah berpengaruh dan seberapa besar Pengaruh 

Return On Equity (ROE) dan Risiko Pembiayaan terhadap Rasio Kecukupan Modal 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018. Sesuai dengan 

identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Return On Equity (ROE) secara parsial terhadap Rasio 

Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018 

? 

2. Seberapa besar pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

periode 2014-2018 ? 

3. Seberapa besar pengaruh Return On Equity (ROE) dan Non Perfoming 

Financing (NPF) secara simultan terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Return On Equity (ROE) secara 

parsial terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk periode 2014-2018. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) 

terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

periode 2014-2018. 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Return On Equity (ROE) dan Non 

Perfoming Financing (NPF) terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara 

akademis maupun praktis: 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada akademis 

sebagai bahan diskusi, memperluas pengetahuan dan menjadi tambahan literatur 

khususnya yang berkaitan dengan Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri 

Bandung. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan 

dengan keuangan bank serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi bank untuk 

menetapkan kebijakan dalam upaya menjaga tingkat kesehatan bank serta 

meningkatkan kinerja. 

 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. 

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini: 
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1. F. Artin Shitawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Capital Adequacy Ratio (Studi Empiris: Bank Umum di Indonesia Periode 2001 

– 2004).22 

Substansi penelitian ini adalah indikator Return On Assets (ROA), Return 

On Equity (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Giro 

Wajib Minimum (GWM), Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) yang meningkat akan menyebabkan meningkatnya modal. Teori yang 

digunakan adalah teori yang berkaitan dengan rasio-rasio keuangan yaitu: Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), Giro Wajib Minimum (GWM), Net Interest Margin (NIM) 

dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Adapun metodologi penelitian yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Giro Wajib 

Minimum (GWM), Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada Bank Umum di Indonesia Periode 2001-2004.   

2. Yansen Krisna, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio 

(CAR) (Studi pada Bank-Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2003-2006).23 

Substansi yang dibahas pada peneliti ini adalah Return On Equity (ROE) 

merupakan indikator dari profitabilitas, semakin tinggi Return On Equity (ROE) 

menunjukkan semakin efisien perusahaan (bank) menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih sehingga jika laba meningkat 

maka berdampak pada kenaikan Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis rasio 

keuangan antara lain: Return On Invesment (ROI), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Net Perfoming Loan (NPL), Return On Equity (ROE) dan Beban Operasional 

                                                           
22 F. Artin Shitawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (Studi Empiris: Bank Umum di Indonesia Periode 2001-2004)”. Tesis, (Publikasi), 

(Universitas Diponegoro: 2006). 
23 Yansen Krisna, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Rati (CAR) 

(Studi pada Bank – Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2003 – 2006)”. Tesis, (Publikasi), 

(Universitas Diponegoro: 2008). 
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Pendapatan Operasional (BOPO). Metodologi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis koresi dan regresi linear sederhana serta data sekunder berupa 

laporan keuangan periode 2003-2006. Hasil penelitian ini adalah Return On 

Invesment (ROI) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR), sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Net Perfoming Loan 

(NPL) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR), sedangkan Return On Equity (ROE), dan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) tidak signifikan mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

3. A Laurence Manullang, Analisis Pengaruh Rentabilitas Terhadap Rasio 

Kecukupan Modal Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional.24 

Substansi penelitian ini adalah  menganalis pengaruh Interest Margin, 

NPM, Asset Utilization, Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), yang dianalisis tidak hanya rentabilitas 

usaha tetapi juga rentabilitas ekonomi. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis rasio 

keuangan antara lain: Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Alat analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat rentabilitas tidak 

mempengaruhi nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) secara signifikan. 

4. Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, Analisis Pengaruh Size, ROA, FDR, 

NPF dan BOPO Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia Periode 2010-2014.25  

Substansi penelitian ini adalah ketika rasio Return On Asset (ROA) suatu 

bank semakin besar, artinya laba yang diperoleh bank tersebut meningkat. Sebagian 

besar laba yang diperoleh akan dialokasikan ke dalam modal, sehingga Capital 

Adequacy Ratio (CAR) juga meningkat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

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

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

No.1, 2002. 
25 Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, “Analisis Pengaruh Size, ROA, FDR, NPF dan 

BOPO Terhadap Capital Adequacy Ratio Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-

2014”, Diponegoro Journal Of Management, Vol.5, No.4, 2016, ISSN 2337-3792. 
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adalah teori yang berkaitan dengan Size atau ukuran perusahaan serta analisis rasio 

keuangan seperti: Return On Asset (ROA), Financing Debt Ratio (FDR), Non 

Performing Financing (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan teori kecukupan modal. Adapun metodologi dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi berganda.  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil 

bahwa Return On Asset (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) tidak memiliki pengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), 

sedangkan Financing Debt Ratio (FDR) memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Selanjutnya Size dan Non Performing 

Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR).   

5.  Ni Putu Sinta Wira Putri dan I Made Dana, “Pengaruh NPL, Likuiditas, dan 

Rentabilitas Terhadap CAR pada BPR Konvensional Skala Nasional di 

Indonesia”. 26 

Substansi penelitian ini adalah rasio Net Perfoming Loan (NPL) yang 

meningkat akan disertai dengan meningkatnya beban, hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi pertumbuhan modal. Sedangkan Return On Assets (ROA) dan 

Return On Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari aset dan modal bank untuk 

memperoleh laba. Metode penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik 

analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini adalah Net Perfoming Loan (NPL) dan Return On Assets 

(ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR), serta Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Dengan adanya research gap atau perbedaan hasil penelitian sebelumnya 

maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, 

                                                           
26 Ni Putu Sinta Wira Putri dan I Made Dana, “Pengaruh NPL, Likuiditas, dan Rentabilitas 

Terhadap CAR pada BPR Konvensional Skala Nasional di Indonesia”, E-Jurnal Manajemen Unud, 

Vol.7, No.4, 2018, ISSN 2302-8912. 
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dimana peneliti ini menggunakan 3 (tiga) rasio keuangan yang juga sudah 

digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu Return On Equity (ROE) dan Risiko 

Pembiayaan yang diwakili oleh Non Performing Financing (NPF) serta rasio 

kecukupan modal diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jumlah rasio yang digunakan 

untuk setiap kategori, tempat penelitian dan tahun pengamatan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka dapat diringkaskan 

pada tabel berikut ini:   

 

Tabel 1.3 

Review Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Judul penelitian Hasil penelitian 

1 F. 

Artin 

Shitawati 

2006 Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Berpengaruh 

Terhadap Capital 

Adequacy Ratio 

(Studi Empiris : 

Bank Umum di 

Indonesia Periode 

2001 – 2004). 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ROA, ROE, BOPO, 

GWM, NIM dan LDR 

secara parsial dan 

simultan berpengaruh 

terhadap CAR pada 

Bank Umum di 

Indonesia Periode 

2001-2004. 

2 Yansen 

Krisna 

2008 Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) (Studi 

pada Bank-Bank 

Umum di Indonesia 

Periode Tahun 

2003-2006). 

Hasil penelitian ini 

adalah ROI memiliki 

pengaruh signifikan 

positif terhadap CAR, 

sedangkan LDR dan 

NPL secara parsial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CAR, sedangkan ROE, 



21 
 

BOPO dan NIM tidak 

signifikan 

mempengaruhi CAR. 

3 A Laurence 

Manullang 

2002 Analisis Pengaruh 

Rentabilitas 

Terhadap Rasio 

Kecukupan Modal 

Pada Bank 

Tabungan 

Pensiunan Nasional. 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

tingkat rentabilitas 

(ROA dan ROE) tidak 

mempengaruhi nilai 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) secara 

signifikan. 

4 Rheza 

Oktaviana 

dan 

Muhammad 

Syaichu 

2016 Analisis Pengaruh 

Size, ROA, FDR, 

NPF dan BOPO 

Terhadap Capital 

Adequacy Ratio 

Pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

Periode 2010-2014. 

Hasil penelitian ini 

adalah ROA dan 

BOPO tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

CAR, sedangkan FDR 

memiliki pengaruh 

positif signifikan 

terhadap CAR. 

Selanjutnya Size dan 

NPF memiliki 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

CAR.   

5 Ni 

Putu 

Sinta 

Wira 

Putri 

dan 

2018 Pengaruh NPL, 

Likuiditas, dan 

Rentabilitas 

Terhadap CAR pada 

BPR Konvensional 

Hasil penelitian ini 

adalah NPL dan ROA 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

CAR. LDR 

berpengaruh positif 
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I 

Made 

Dana 

Skala Nasional di 

Indonesia 

namun tidak signifikan 

terhadap CAR, serta 

ROE berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CAR. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan 

komponen penting dalam menilai tingkat kesehatan dan kinerja perbankan. Bank 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi, menunjukkan semakin baik 

kemampuan bank untuk menanggung risiko. Ketentuan kecukupan modal harus 

menetapkan modal bank yang cukup besar sehingga mampu mendukung 

pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank dimasa yang akan datang. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) suatu 

bank, diantara faktor yang mempengaruhi pencapaian rasio kecukupan modal 

adalah rentabilitas, likuiditas serta kredit bermasalah atau Non Performing Loan 

(NPL).27 Menurut Muljono variable-variabel dalam aspek kualitas asset 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, serta efisiensi usaha lembaga perbankan dapat 

mempengaruhi permodalan suatu bank. Semakin baik kinerja perbankan dilihat dari 

aspek-aspek tersebut maka permodalan bank juga berada pada kondisi yang baik.28 

Rentabilitas atau pofitabilitas merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam upaya meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR). Return On 

Equity (ROE) merupakan salah satu ukuran profitabilitas yang menunjukkan 

tingkat pencapaian laba bersih setelah pajak (Earning After Tax) terhadap modal 

sendiri yang digunakan oleh bank. Semakin tinggi Return On Equity (ROE) yang 

dicapai oleh bank menunjukkan laba bersih setelah pajak semakin tinggi, yang 

berarti kemungkinan akumulasi laba ditahan meningkat, sehingga modal sendiri 

akan meningkat dan diperkirakan Capital Adequacy Ratio (CAR) juga meningkat. 

                                                           
27 Ni Putu Sinta Wira Putri dan I Made Dana, 20. 
28 Teguh P Muljono, Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan ,33. 
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Menurut Abdullah, laba usaha bank akan menambah kebutuhan modalnya 

sementara apabila bank tersebut rugi akan ada kemungkinan modalnya terkikis 

sedikit demi sedikit.29 Kemudian Brigham dan Gapenski, mengemukakan bahwa 

perusahaan yang tingkat pengembalian investasinya tinggi akan menggunakan 

hutang yang kecil agar tingkat biaya modal yang mengandung rsiko relatif kecil 

sedangkan modal sendiri bank relatif tinggi sehingga dapat meningkatkan Capital 

Adequacy Ratio (CAR).30 Hal ini senada dengan pendapat Ali, yang menyatakan 

setiap kali bank mengalami kerugian, modal bank menjadi berkurang nilainya dan 

sebaliknya jika bank meraih untung maka modalnya akan bertambah.31 Sehingga 

ROE memiliki hubungan positif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba saja tidak cukup untuk 

memperkuat permodalan, selain itu bank juga harus mampu meminimalisir risiko 

yang mungkin timbul dari kegiatan usaha. Risiko usaha bank atau business risk 

merupakan tingkat ketidakpastian atau potensi timbulnya kerugian atas kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh bank, salah satunya adalah resiko kredit/pembiayaan. 

Risiko kredit menjadikan kegiatan penyaluran dana dari perbankan perlu 

diperhatikan dengan baik. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan risiko yang 

menyebabkan kegagalan nasabah dalam membayar pinjamannya.32 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 02 November 

2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah 

atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati.33 Sedangkan menurut Siamat, risiko kredit adalah risiko akibat 

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang 

diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

                                                           
29 M. Faisal Abdullah, 67. 
30 Eugene F Brigham and Gapenski, Fundamentals of Financial Management, Jakarta: 

Erlangga, 1996), 355. 
31 Masyhud Ali, Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi 

Tantangan Globalisasi Bisnis. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 264. 
32 Taudlikhul Afkar, 1. 
33 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, Edisi ke I, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 74. 
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ditentukan atau dijadwalkan.34 Defenisi risiko kredit atau pembiayaan tersebut 

adalah dalam perbankan konvensional, pengertiannya hampir sama dengan 

perbankan syariah, perbedaannya adalah pada bank syariah tidak ada bunga. 

Pengembalian tingkat keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah 

disebut dengan nisbah. 

 Menurut Afkar, risiko kredit dapat dilihat pada tingkat kredit macet yang 

diukur dengan Non Performing Loan (NPL), untuk bank syariah disebut Non 

Performing Financing (NPF).35 Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank 

Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kredit kurang 

lancar (sub standart), kredit diragukan (doubtfull) dan kredit macet (loss). 

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, semakin tinggi rasio Non 

Performing Financing (NPF) maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank 

karena jumlah pembiayaan bermasalah yang semakin besar. Apabila bank mampu 

memberikan pembiayaan dengan pengelolaan yang baik maka kemungkinan 

mendapatkan laba akan lebih baik juga. Kontribusi yang dapat diberikan ketika 

penyaluran kredit dikelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang 

signifikan maka akan memperkuat struktur modal yang ada. Dalam hal ini 

kecukupan modal dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menjaga kesehatan 

keuangan bank yang dimaksud. Bank akan berkembang dengan tingkat 

profitabilitas tinggi tanpa adanya kredit macet, sebaliknya bank akan mengalami 

kebangkrutan ketika terjadi permasalahan dengan kredit macet karena bank harus 

mengeluarkan biaya banyak dengan cadangan untuk mengapuskan kredit macet.36 

Non Performing Financing (NPF) juga digunakan untuk mengukur kualitas 

aset bank serta juga menggambarkan kapasitas bank dalam menyebarkan risiko 

serta memulihkan kegagalan pembayaran. Berdasarkan pada teori mengenai 

kualitas aktiva, pengaruh dari terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap tingkat 

kecukupan modal yaitu apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan 

                                                           
34 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Keempat, (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 92. 
35 Taudlikhul Afkar, 4. 
36 Taudlikhul Afkar, 1. 
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menurunkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank, sehingga bank akan 

menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin 

sering terjadi kemacetan maka modal bank lama-kelamaan akan terkikis dan akan 

menurunkan jumlah Capital Adequacy Ratio (CAR).37 

Menurut Sutojo, ketika jumlah kredit yang bermasalah semakin besar maka 

biaya penghapusan kredit yang tidak dapat ditagih juga semakin besar, dengan 

demikian faktor profitabilitas akan mengalami penurunan secara signifikan.38 Oleh 

karena itu bank diharapkan selalu menjaga kolektabilitas aset produktifnya 

maksimal 5% atau sebaiknya selalu dibawah 5%. Hal ini dimaksudkan untuk tetap 

menjaga kepercayaan para deposan yang telah menitipkan dana kepada bank untuk 

dikelola dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengembalian 

berupa nisbah melalui kesepakatan. Mengacu pada penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) memiliki hubungan 

berbanding terbalik atau hubungan negatif terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

Berikut merupakan hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dapat digambarkan pada bagian kerangka pemikiran: 

 

Gambar 1.7 
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37 Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, 5. 
38 Siswanto Sutojo, Seri Manajemen Perbankan No.6 - Strategi Manajemen Kredit 

Perbankan Umum: Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000),186-189. 
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Keterangan: 

X1   : Return On Equity (ROE) 

X2   :  Risiko Pembiayaan (NPF) 

Y    : Rasio Kecukupan Modal (CAR) 

 

G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian, oleh sebab itu perumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat atau pertanyaan.39 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. H1 = Return On Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap Rasio 

Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-2018. 

2. H2 = Non Perfoming Financing (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2014-

2018. 

3. H3 = Return On Equity (ROE) dan Non Perfoming Financing (NPF) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Rasio Kecukupan Modal pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk periode 2014-2018. 
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