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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Teori Five power of the sharia strategic management (lima kekuatan 

manajemen strategis syariah) pertama kali dicetuskan oleh Asy’arie (2014), 

teori ini memadukan lima kekuatan manajemen dan kelimanya harus 

diimplementasikan secara terpadu (integrated)  dan tidak parsial sehingga 

mempunyai kekuatan yang sempurna. Dan agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan kinerja terbaik dan hasil yang maksimal, maka seluruh organ 

perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya 

dengan sungguh-sungguh, sembari terus mengharapkan dengan sungguh-

sungguh dan terus mengharapkan bimbingan dan keridhaan Allah SWT. 

Teori-teori tersebut adalah: 

1. Azas Tauhid Pada Organisasi Atau Perusahaan 

Penetapan azas tauhid sebagai landasan segala aktivitas organisasi 

atau perusahaan, dengan keyakinan mutlak bahwa Allah SWT sebagai 

penguasa dan pengatur segala kehidupan makhluk di dunia ini, dan dengan 

berserah diri secara totalitas hanya kepada-Nya, akan menambah 

keyakinan bagi manajemen dan kru untuk berhasil mencapai visi, misi dan 

tujuan perusahaan yang lebih baik dan bermaslahat dunia akhirat. 
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2. Orientasi Dunia Ukhrawi 

Menetapkan tujuan perusahaan berorientasi dunia ukhrawi, yaitu 

memperoleh profit sekaligus benefit ukhrawi, akan memberikan 

ketenangan, ketentraman dan kepuasan dalam bekerja dan beraktifitas 

sehingga dirasakan kebahagiaan dalam menjalankan organisasi atau 

perusahaan. 

3. Motivasi Mardhatillah 

Motivasi Mardhatillah yaitu semua aktivitas organisasi atau 

perusahaan diniatkan semata-mata karena Allah serta mengharapkan 

pahala dan ridha allah SWT, akan memberi dorongan yang lebih kuat bagi 

manajemen dan kru untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia 

hingga akhirat. 

4. Keyakinan Ubudiyah Dalam Bekerja 

Keyakinan Ubudiyah yaitu meyakini bahwa bekerja adalah ibadah 

dimana segala aktivitas dalam organisasi atau perusahaan semata-mata 

diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT, akan memberi kekuatan bagi 

manajemen dan kru untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala 

dan rintangan serta memberi ketenangan, kepuasan, dan kebahagiaan 

dalam bekerja dan beraktivitas demi mengharapkan keberkahan dan 

keridhaan Allah SWT. 
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5. Kesadaran  Ihsaniyah Dalam Bekerja 

Kesadaran Ihsaniyah yaitu meyakini bahwa segala aktivitas 

organisasi atau perusahaan merupakan amal shaleh yang senantiasa 

diketahui dan dalam pengawasan Allah SWT, akan mendorong 

manajemen  dan kru untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah, 

dan Itqan tanpa harus diawasi oleh atasan, sehingga mendorong 

tercapainya hasil dan kinerja yang terbaik. 

Selanjutnya, pembahasan tentang varibel dependen dan independen 

dalam penelitian ini, variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas dan variabel independen dalam penelitian ini pembiayaan 

Mudharabah, Murabahah, Financing to deposit ratio (FDR), Non 

Performing Finance (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah Return On Asset (ROA) yang merupakan 

indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih. Semakin 

tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan 

profitabilitas. Jadi informasi ROA yaitu mengidentifikasi tingkat 

kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh 

pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun 

negatif (Amalia dan Fidiana, 2016). 
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2. Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah adalah penanaman modal dari pemilik dana (shahibul 

maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi 

(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) 

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya (Umam dan Utomo, 2015). 

3. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan 

nasabah dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk pembelian atas suatu 

barang yang dibutuhkan oleh nasabah, (Lubis, 2000).Bank menawarkan 

aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, kemudian kedua belah 

pihak harus membuat kontrak jual beli (Umam dan Utomo, 2015). 

4. Financing To Deposit Ratio (FDR) 

FDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang 

disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas (Ikatan Bankir 

Indonesia, 2016). 
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5. Non Performing Finance (NPF) 

Bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas 

pembiayaannya, salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha 

nasabah pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan 

restrukturisasi pembiayaan nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau 

kemampuan membayar.Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah (Arifin, 

2006). 

6. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung 

risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi 

CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung 

risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko (Ikatan Bankir 

Indonesia, 2016). 
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B.   Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberepa penelitian terdahulu yang terkait 

mengenai pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Financing to deposit ratio, 

Non performing finance dan Capital adequacy ratio terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

Yunus Fiscal 

dan Lili 

Lusiana 

(2014) 

Pengaruh CAR, 

LDR, BOPO 

terhadap 

profitabilitas 

BPR 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

CAR, LDR dan 

BOPO. 

CAR tidak berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas, LDR tidak 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, 

BOPO berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas. 

Nur Amalia 

dan Fidiana 

(2016) 

Struktur 

pembiayaan dan 

pengaruhnya 

terhadap 

profitabilitas 

bank muamalat 

Indonesia dan 

bank syariah 

mandiri 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

Mudharabah, 

Musyarakah, 

Murabahah, 

Isthisna dan 

Ijarah. 

Mudharabah 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, 

Murabahah, Ijarah dan 

Musyarakah tidak 

berpengaruh negatif, 

Isthisna tidak 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Gitta Anasty 

Nindya (2015) 

Pengaruh NPF 

dan FDR 

terhadap 

profitabilitas 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

NPF dan FDR 

NPF berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas, FDR tidak 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Permata dkk 

(2014) 

Analisis 

pengaruh 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah 

terhadap tingkat 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

Pembiayaan 

Mudharabah 

berpengaruh positif dan 

Pembiayaan 

Musyarakahberpengaruh 

negatif terhadap 
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profitabilitas Mudharabah dan 

Musyarakah 

profitabilitas. 

Slamet Riyadi 

dan Agung 

Yulianto 

(2014) 

Pengaruh 

pembiayaan 

bagi hasil, 

pembaiayaan 

jual beli, FDR 

dan NPF 

terhadap 

profitabilitas 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

Pembiayaan jual 

beli, pembiayaan 

bagi hasil, FDR 

dan NPF 

Pembiayaan Bagi Hasil 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, 

Pembiayaan jual beli 

tidak berpengaruh 

positif  terhadap 

profitabilitas, NPF tidak 

berpengaruh negatif  

terhadap profitabilitas. 

Linda 

Widyaningrum 

dan Dina 

Fitrisia 

Septiarini 

(2015) 

Pengaruh CAR, 

NPF, FDR dan 

OER terhadap 

ROA pada BPR 

di Indonesia di 

Indonesia 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

CAR, NPF, FDR 

dan OER 

CAR, NPF dan FDR 

tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas 

dan OER berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

Wantera dan I 

Made Mertha 

(2015) 

Pengaruh 

Corporate 

Goverment, 

DPK, CAR dan 

NPL terhadap 

profitabilitas 

bank 

Bariabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Independen: 

Corporate 

Goverment, DPK, 

CAR dan NPL 

NPL berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas, Corporate 

Goverment tidak 

berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas, 

CAR dan DPK 

berpengaruh 

berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Sumber : Beberapa Jurnal. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengambil lima variabel 

independen yang digunakan, yaitu: (1) Pembiayaan Mudharabah; (2) 

Pembiayaan Murabahah; (3) Financing to deposit ratio; (4) Non performing 

finance; (5) Capital Adequacy Ratio. Sedangkan varibel dependen yang 

digunakan yaitu Profitabilitas (ROA). 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,  Murabahah,  Financing to 

Deposit Ratio, Non Performing Finance, Capital Adequacy Ratio 

Terhadap Profitabilitas 

Untuk menguji apakah kelima variabel ini mempunyai pengaruh 

yang simultan terhadap profitabilitas, maka peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

 Hipotesis 1 (H1) :Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Financing to 

deposit ratio, Non performing finance dan Capital adequacy 

ratioberpengaruh simultan terhadap profitabilitas. 

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas 

 Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) merupakan salah satu produk 

yang diberikan kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil 

(mudharabah) akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan 

mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat (Riyadi dan Yulianto, 

2014). Apabila semakin besar pembiayaan mudharabah maka akan 

berdampak tingginya profitabilitas yang didapat oleh bank syariah, dari 

uraian diatas maka peneliti menemukan hipotesis pertama, yaitu: 

Hipotesis 2 (H2): Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 
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3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas 

Pembiayaan jual beli (murabahah) merupakan produk lain dari 

perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi 

rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return 

yang dihasilkan(Riyadi dan Yulianto, 2014). Semakin tinggi pembiayaan 

murabahah maka akan semakin tinggi juga keuntungan yang didapat oleh 

bank syariah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil 

hipotesis, yaitu: 

Hipotesis 3 (H3): Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas 

 Financing to deposit ratiomerupakan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas. Financing to deposit ratio yang 

menunjukan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka akan 

berdampak pada penyaluran dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga 

mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh bank (Riyadi dan Yulianto, 

2014). Semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin 

tinggi pula profitabilitas yang didapatkan. Dari uraian diatas, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 4 (H4): Financing to deposit ratioberpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 
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5. Pengaruh Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas 

Non performing finance merupakan pembiayaan macet, ini sangat 

berpengaruh terhadap laba bank syariah. Non performing finance erat 

kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada 

nasabahnya (Riyadi dan Yulianto, 2014). Pembiayaan yang bermasalah 

akan mempeengaruhi tingkat profitabilitas bank, dimana semakin tinggi 

pembiayaan bermasalah maka akan semakin rendah profitabilitas yang 

didapatkan. Dari uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Hipotesis 5 (H5): Non performing finance berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. 

6. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas 

Capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk megukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan, 

(Wijaya, 2009). Rasio ini menunjukan bahwa semakin tinggi modal yang 

dimiliki bank maka akan semakin tinggi juga profitabilitas yang 

didapatkan. Dari uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 6 (H6): Capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 
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