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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori.  

1. Perbankan Syariah.  

Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah 

sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan SK Mentri 

Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah : “Bank 

merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan”.Menurut Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah. 

Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank Syari’ah atau biasa disebut dengan Bank 

Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi 
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SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Menurut 

Rifai (2010) dalam menjalankan aktivitasnya. Bank Islam menganut 

prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman. 

Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai 

representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang 

menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk 

pada sistem operasional yang dijalankan. 

2. Pembiayaan Syariah.  

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah 

pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 

tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. Adanya Bank Syari’ah diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat 

melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syari’ah.  
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Dalam bukunya Rifai (2010), tujuan pembiayaan dibedakan 

menjadi  dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat 

makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, 

pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara 

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 

ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha 

membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan 

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana 

menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi 

masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab 

upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 

d. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka 

lapangan kerja baru. 

e. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat.  
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Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki 

tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 

menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat 

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana 

yangcukup.  

b. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu   

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.  

c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber 

daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal 

tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. 

d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada 

pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. 

Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan 

dapat menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang 

berlebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 
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Menurut Karim (2011) berikut produk-produk pembiayaan bank 

syariah.  

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Bai) 

Prisip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). 

Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian 

harga atas barang yang dijual. 

1) Pembiayaan Murabahah. 

Murabahah (al-bai’ bi traman ajil) lebih dikenal sebagai 

murabahah. Murabahah, yang berasal dari kata ribhu 

(keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut 

jumlah keuntunganya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara 

nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari 

pemasok ditambah keuantungan (marjin). Kedua belah pihak harus 

menyepakati harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika 

telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 

Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera 

setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara 

tangguh/cicilan. 

2) Pembiayaan Salam.  

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan 



 

16 

 

secara tangguh sementara pembiayaan dilakukan secara tunai. 

Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai 

penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam 

transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan 

barang harus ditentukan secara pasti.  

3) Pembiayaan Istishna’ 

Produk istishna’ menyerupai produk salam, tapi dalam 

istishna’ pembayaranya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa 

kali pembayaran. Skim Istishnadalam Bank Syariah umumnya 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

Ketentuan umum pembiayaan Istishna’ adalah spesifikasi barang 

pesenan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan 

jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam 

akad istishna’ dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 

Jika terjadi perubahan dari kriteria pesenan dan terjadi perubahan 

harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap 

ditanggumg nasabah.  

b. Prinsip Sewa (Ijarah). 

Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi 

pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli 

objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya 

adalah jasa.  
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c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi 

hasil adalah sebagai berikut (Karim 2011).  

1) Pembiayaan Musyarakah.  

Bank umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. 

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang 

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki 

secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua 

pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan 

seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak 

berwujud.  

2) Pembiayaan Mudharabah 

Secara spesifik terdapat musyarakah yang popular dalam 

produk perbankan syariah yaitu mudharabah.Mudharabah adalah 

bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik 

modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan 

suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan 

kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib 

al-mal dan keahlian dari mudharib. 

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap. 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap (Karim, 2011) 
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1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. 

Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk 

mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu 

melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan 

kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan 

yang berutang. 

2) Qard (Pinjaman Uang)  

PinjamanQardh atau talangan adalah penyediaan dana 

dan/atau tagihan bank syariahdengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam melakukanpembayaran sekaligus atau 

secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

3) Rahn (Gadai) 

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn 

adalah untuk member jaminan pembayaran kembali kepada bank 

syariah dalam memberikan pembiayaan. 

4) Wakalah (Perwakilan) 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu.  
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5) Kafalah (Garansi Bank) 

Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepda 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajibab pihak kedua atau yang 

ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggungjawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab 

orang lain sebagai penjamin.  

3. Permodalan Bank.  

Permodalan merupakan salah satu sumber dana bank yang berasal 

dari modal sendiri dan sering disebut sebagai dana pihak kesatu. Dana 

tersebut berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para 

pemegang saham pendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut 

dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para 

pemegang saham publik (jika misalnya bank umum syariah tersebut 

sudah go public). Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap 

Aktifa Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).  

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001 tahun 

2001 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva 

tertimbang menurut resiko. Ketentuan minimum permodalan biasanya 

menggunakan suatu ukuran yang disebut Capital Adequacy Ratio (CAR) 

atau rasio kecukupan modal dan dilakukan dengan membandingkan 

jumlah modal yang dimiliki bank ( modal inti dan modal pelengkap) 

dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).Menurut 

Agista (2015) dalam jurnal Kusumaningtyas menyatakan semakin tinggi 



 

20 

 

CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung 

risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR 

tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. 

Menurut Rifai (2010) ketentuan pemenuhan modal Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas 

bank untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki 

pertimbangan yang tepat apalagi terhadap institusi atau individu yang 

memilki afiliasi dengan bank yang bersangkutan. Menurut Rifai (2010) 

penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan 

rumus dibawah ini. 

CAR =  x 100% 

4. Profitabilitas Bank. 

Profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba dalam 

suatu periode tertentu. Laba merupakan hal penting bagi bisnis perbankan 

karena sebagian dari laba dapat disisihkan sebagai cadangan. 

Bertambanya cadangan akan meningkatkan kreadibilitas (tingkat 

kepercayaan) bank di mata masyarakat dapat berjalan dengan baik. Return 

On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan 

mengelola tingkatefisiensi usaha bank secara keseluruhan.  

Menurut Rifai (2010) rasio ini mengukur keberhasilan manajemen 

dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara 
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membandingkan antar laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio yang 

biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja 

profitabilitas bank adalah Return on Assets (ROA). Analisis ini kemudian 

bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perbankan 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.Menurut Ariyanti (2011) 

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka 

semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan 

tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, 

terutama dangan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu 

bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola 

asetnya.Menurut Rifai (2010) Rasio ini dirumuskan dengan sebagai 

berikut : 

ROA = x 100% 

5. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kesehatan bank dalam 

menyalurkan pembiayaannya. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah 

pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. 

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa 
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kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 

golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar 

(KL), diragukan (D), macet (M). 

Tabel 2.1 Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar 

Nasabah (Debitur) di Bank Syariah 

 

Jenis 

Pembiayaan 

Kategori yang Diperhitungkan Dalam NPF 

Kurang Lancar Diragukan Macet 

Murabahah, 

Istishna’, Ijarah, 

Qard 

Tunggakan lebih 

dari 90 hari s.d 

180 hari 

Tunggakan lebih 

dari 180 hari s.d 

270 hari 

Tunggakan lebih 

dari 270 hari 

Salam Telah jatuh tempo 

s.d 60 hari 

Terlah jatuh 

tempo s.d 90 hari 

Lebih dari 90 hari 

Mudharabah, 

Musyarakah 

Tunggakan s.d 90 

hari realisasi bagi 

hasil di atas 30% 

s.d 90% dari 

proyek pendapatan 

Tunggakan lebih 

dari 90 s.d 180 

hasil; reaisasi bagi 

hasil kurang dari 

30% 

Tunggakan lebih 

180 hari; realisasi 

pendapatan kurang 

dari 30 % dari 

proyeksi 

pendapatan lebih 

dari 3 periode 

pembayaran. 

Sumber: Muntoha (2011) 

Menurut Agista (2015) Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan 

bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank 

diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah 

ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% 

maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang 

disalurkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut  

NPF = x 100% 

6. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Menurut Rifai (2010) Financing Deposit Ratio (FDR) antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang 
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berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur 

sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak 

ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukan tingkat likuiditas bank 

tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti 

digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank 

yang mempunyai angka rasio kecil.  

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat 

dilihat dari rasio FDR bank tersebut. FDR sebenarnya sama dengan Loan 

to Deposit Ratio dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini 

dikarenakan bank syariah tidak ada yang namanya loan atau pinjaman 

melainkan disebut dengan financing atau pembiayaan. Bank dikatakan 

likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangya dan 

memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa 

adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan 

tersebut.  

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR 

minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR 

diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan 

fungsi intermediasi dengan baik. Kemampuan menjalankan fungsi 

intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai 

indikatornya. Menurut Nubaya ( 2013) semakin tinggi rasio FDR maka 

bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. 

Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan 
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yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga 

berpengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan. Menurut Rifai (2010) 

dirumuskan sebagai berikut : 

FRD =  x 100% 

7. Dana Pihak Ketiga.  

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan 

masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat 

agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan 

disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat 

akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan 

menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, 

merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut 

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1)disebutkan 

bahwa,”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Menurut 

Ariyanti (2011) Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka 

bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga 

DPK yang dimiliki bank akan meningkat. Dana-dana masyarakat yang 

disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling 

diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, 

deposito, dan tabungan. 
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a. Giro 

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat. Uang yang disimpan di rekening giro dapat 

diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang 

ditetapkan. Prinsip giro dalam perbankan syariah terdiri dari dua 

macam. Berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Penarikan yang 

dilakukan sewaktu waktu akan sulit dilaksanakan karena sifat dari 

mudharabah yangmemerlukan jangka waktu untuk menentukan 

untung dan rugi. Berdasarkan prinsip titipan (wadiah), wadiah dapat 

diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak pihak lain, 

baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. 

b. Tabungan.  

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, danatau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Jika nasabah hendak mengambil 

simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku 

tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Prinsip 

perjanjian Islam yang sesuai dalam produk perbankan berupa 

tabungan,yaitu:Wadiah, digunakan untuk menyimpan saja, tanpa 

perjanjian suku bunga tertentu, tetapi diperkenankan memberikan 
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bonus.Mudharabah, digunakan nasabah untuk investasi atau mencari 

keuntungan, dengan mendapatkan nisbah atau presentase bagi hasil. 

c. Deposito. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito 

merupakansimpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkanperjanjian nasabah penyimpan dengan 

bank atau pada saat jatuh tempo. Sehinggadalam perbankan syariah 

akan memakai prinsip mudharabah, dengan memberikan imbalan 

bukan berupa bunga tetapi berupa bagi hasil (profit sharing) sebesar 

nisbahyang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-

masing mendapatkankeuntungan. Keuntungan bagi bank dengan 

menghimpun dana lewat deposito adalahuang yang tersimpan relatif 

lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktuyang relatif 

panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank akan 

lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. 

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil 

yang besarannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal 

perjanjian. Dana Pihak Ketiga dapat dirumuskan sebagai beriku : . 

DPK = Giro + Deposito + Tabungan 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu. 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

Pengarang Judul Alat Uji Hasil 

Giannini, Nur 

(2013) 

Accounting 

Analysis 

Journal.  

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Mudharabah Pada 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia. 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

Variabel FDR, NPF, ROA, 

CAR, dan tingkat bagi hasil 

secara simultan berpengaruh 

terhadap pembiayaan 

mudharabah. Untuk hasil 

secara parsial, variabel FDR 

berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

mudharabah. Variabel NPF 

tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan mudharabah. 

Sedangkan untuk variabel 

ROA, CAR, dan tingkat 

bagi hasil berpengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan mudharabah. 

Yuliadi (2015) 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Studi 

Pembangunan 

Volume 16, 

Nomor 1, April 

2015 

Determinan Jumlah 

Pembiayaan 

Bank Syariah Di 

Indonesia 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

DPK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

pembiayaan perbankan NPF 

dan ROAberpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap pembiayaaan 

perbankan. Penempatan 

danadi Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) 

dan CAR berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap jumlah 

pembiayaan perbankan 

syariah. 

Nasihin(2013). 

Skripsi 

Pengaruh Faktor 

Internal Bank 

Terhadap Volume 

Pembiayaan Pada 

Bank Syariah Di 

Indonesia 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

Variabel CAR berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan. 

Sedangkan variabel ROA 

dan NPF berpengaruh 

negatif  terhadap 

pembiayaan. Dari hasil uji 

statistik F dapat 

disimpulkan bahwa semua 

variabel independen 
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Pengarang Judul Alat Uji Hasil 

mempunyai hubungan yang 

positif secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

Kurniawati(20

14) Seminar 

Nasional dan 

Call of Paper 

Program Study 

Akuntansi 

FEB UMS, 14. 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Volume 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi Hasil 

Pada Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

Variabel Dana pihak ketiga 

dan NPF tidak berpengaruh 

signifikan terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

Sedangkan tingkat bagi 

hasil berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

 

Nurbaya 

(2013) 

Skripsi:Univer

sitas 

Diponegoro 

 

Analisis Pengaruh 

CAR, ROA, FDR, 

dan Dana Pihak 

Ketiga terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

Variabel dana pihak ketiga 

berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap 

pembiayaan, sejalan 

hasilnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh 

Nurbaya (2013) yang 

menemukan bahwa dana 

pihak ketiga berpengaruh 

positif. 

 

Luthfi 

Muhammad 

(2013) 

Economics 

Development 

Analysis 

Journal 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan Pada 

Perbankan Syariah 

Di Indonesia 

Periode Tahun 

2007 – 2013  

Error 

Correcti

on Model 

dengan 

uji 

prasyarat 

Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) 

danReturn On Assets (ROA) 

berpengaruh secara statistik 

terhadap pembiayaan pada 

perbankan syariah di 

Indonesia. Pada jangka 

pendek Return On Assets 

(ROA) tidak berpengaruh 

secara statistikterhadap 

pembiayaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

Sedangkan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) dan Sertifikat 

Wadiah Bank Indonesia 

(SWBI) berpengaruh secara 

statistik terhadap 
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Pengarang Judul Alat Uji Hasil 

pembiayaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

Ariyanti Wuri 

(2011) Journal 

Of 

Management 

Volume 2, 

Nomor 1, 

Tahun 2011 

Analisis Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing 

Financing (NPF), 

dan Return On 

Asset (ROA) 

terhadap 

pembiayaan pada 

Perbankan Syariah 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

DPK hanya memiliki 

pengaruh positif yang 

signifikan terhadap 

pembiayaan, sementara 

CAR, NPF, dan ROA tidak 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan. Secara 

simultan DPK, CAR, NPF, 

dan ROA berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

pembiayaan. 

 

Andraeny, Dita 

(2011) 

Simposium 

Nasional 

Akuntansi XIV 

Aceh Tahun 

2011 

Analisis Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, 

Tingkat Bagi Hasil 

dan Non 

Performing 

Financing 

Terhadap Volume 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi Hasil 

Pada Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Metode 

analisis 

regresi 

berganda 

Dana pihak ketiga 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

Tingkat bagi hasil 

berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia.Non 

performing financing (NPF) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia.  

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Salah satu dari risiko-risiko yang dapat dialami perbankan syariah 

adalah risiko kredit atau pembiayaan. Menurut Karim (2011)definisi Risiko 

pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan (counterparty) dalam 

memenuhi kewajibanya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup 
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risiko terkait produk.  Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai 

aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang 

tercatat dalam pembukuan bank. 

Menurut Nasihin (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

jumlah pembiayaan, baik itu dari dalam bank (internal) ataupun dari luar bank 

(eksternal). Faktor internal bank dapat diukur  dengan capital adequacy ratio 

(CAR), return on assets (ROA), non performing financing (NPF),  financing 

deposit ratio (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK). 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Jumlah 

Pembiayaan.  

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal dan 

dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki 

bank(modal inti dan modal pelengkap) dengan jumlah aktiva tertimbang 

menurut resiko (ATMR).Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

3/21/PBI/2001 tahun 2001 bank wajib menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko. Menurut Agista (2015) 

dalam jurnal Kusumaningtyas menyatakan semakin tinggi CAR maka 

semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari 

setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka 

bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Dengan demikian dapat 

dikatakan terjadi hubungan CAR terhadap jumlah pembiayaan.Menurut 
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Penelitian Ariyanti (2011) menyatakan bahwa variabel CAR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembiayaan. 

H1 :  CAR (Capital Adequacy Ratio) mempunyai pengaruh 

positifsignifikan terhadap Jumlah pembiayaan.  

2. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas 

dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Analisis 

ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat 

kemampuan perbankan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. 

Menurut Ariyanti (2011) Semakin besar tingkat keuntungan ROA yang 

didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen 

menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang 

menguntungkan manajemen, terutama dangan penyaluran pembiayaan. 

Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah 

efektif dalam mengelola asetnya. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi 

hubungan ROA terhadap jumlah pembiayaan. Menurut penelitian  

Giannini (2013)  menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan. 

H2 : ROA  (Return on Asset) mempunyai pengaruh positifsignifikan 

terhadap jumlah pembiayaan. 
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3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Jumlah 

Pembiayaan. 

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan 

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kesehatan bank dalam 

menyalurkan pembiayaannya. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah 

pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.Menurut Agista (2015) 

Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan 

menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan tetap menjaga 

kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu 

minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin 

berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan.Dengan 

demikian dapat dikatakan terjadi hubungan NPF terhadap jumlah 

pembiayaan.Menurut penelitian Yuliadi(2015) menyatakan bahwa variabel 

NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah.  

H3 :  NPF (Non Performing Financing) mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap jumlah pembiayaan.  

4. Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Jumlah 

Pembiayaan.     

Menurut Rifai (2010) Financing Deposit Ratio (FDR) antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang 

berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur 

sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak 

ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR 
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minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan rasio FDR diantara 

tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi 

intermediasi dengan baik. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi 

secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Menurut 

Nubaya ( 2013) semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin 

baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Demikian sebaliknya, 

jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

mengalami penurunan. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi hubungan 

FDR terhadap jumlah pembiayaan. Menurut penelitian Nurbaya (2011) 

menunjukan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah pembiayaan.  

H4 : FDR ( Financing Deposit Ratio) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pembiayaan.  

5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Pembiayaan.    

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan 

masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar 

arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan 

pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan 

keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan 

menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan 

suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.Menurut Ariyanti (2011) 

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat 

menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang 

dimiliki bank akan meningkat. Dana-dana masyarakat yang disimpan 

dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank 
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yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan 

tabungan.Dengan demikian dapat dikatakan terjadi hubungan DPK 

terhadap jumlah pembiayaan. Menurut penelitian Dyatama (2015) 

menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume pembiayaan syariah.   

H5 :  DPK (Dana Pihak Ketiga) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pembiayaan.  

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya 

serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar 

perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang 

dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut: 

Gambar Bagan 2.1Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran untuk penelitian maka hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Capital adequacy ration(CAR), return on asset( ROA), non performing 

finance (NPF), financing deposit ratio (FDR), dan dana pihak ketiga 

(DPK) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan 

H2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap jumlah 

pembiayaan. 

H3 : Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap jumlah 

pembiayaan. 

H4 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap jumlah 

pembiayaan.  

H5 : Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap jumlah 

pembiayaan . 

H6 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap jumlah 

pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 

 


