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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 8 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan 

bank adalah :“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rayat banyak”. Selain itu, menurut Kasmir (2012), pengertian bank 

yaitu:“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana 

merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya 

hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa kegiatan 

mengumpulkan dana dari masyarkat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 

tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik 

seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih 

senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa peminjaman dana 
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kepada masyarakat sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk 

mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. 

 

2.1.2 Pengertian Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2012) pada umumnya yang dimaksud dengan 

perbankan syariah adalah :“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan  dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”. 

Selain itu menurut Undang-undang perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, 

dinyatakan bahwa bank syariah adalah :“Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” 

Adapun prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 

Tahun 1998 tentang perbankan adalah:“Aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiaan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip 

jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang 

modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah wa iqtina)”. 

Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 
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pembayaran yang pengoperasianya disesuaikan dengan syarat Islam dan tidak 

mengandalkan pada bunga. 

 

2.1.3 Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil 

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. 

Keduanya sama-sama member keuntungan bagi pemilik dana, namun 

keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Berbedaan itu dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

BUNGA BAGI HASIL 

a. Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi 

harus selalu untung. 

a. Penentuan besarnya rasio/nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

b. Besarnya persentase 

berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamankan 

b. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh. 

c. Pembayaran bunga tetap 

seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi. 

c. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Bila usaha merugi, kerugian 

akanditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak. 

d. Jumlah pembayaran bunga 

tidak meningkat sekalipun 

jumlah keuntungan berlipat 

atau keadaan ekonomi sedang 

“booming”. 

d. Jumlah pembagian laba meningkat 

sesuai dengan peningkatan jumlah 

pendapatan. 

e. Eksistensi bunga diragukan 

(kalau tidak dkecam) oleh 

semua agama, termasuk islam. 

e. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

(Antonio, 2001) 
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2.1.4 Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan 

pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah danakepada pihak lain dalam 

bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. 

(Sasmita,2014). 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 

pemilik dana kepada pnegguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima 

dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan 

terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi 

pembiayaan, sehingga penderima pembiayaan berkewajiban untuk 

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011). 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, 

pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada 

prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. 
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2.1.5 Fungsi Bank Syariah 

Fungsi dari Bank Syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 adalah 

penghimpun dana (Mudharib), penyalur dana (shahibul maal) dan pelayanan 

jasa keuangan. 

Kegiatan usaha bank syariah meliputi (Sasmita,2014):  

1 Menghimpun dana dalam bentuk simpan giro, tabungan, atau bentuk lain 

yang disamakan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah 

2 Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau 

bentuk lain yang disamakan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

3 Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, 

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

4 Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

5 Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau/ sewa beli dalam bentuk 

ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). 

 

2.1.6 Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Menurut Antonio (2001) Peran utama para ulama dalam Dewan 

Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari 

agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.Hal ini karena transaksi-
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transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank 

konvensional. 

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-

produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini 

bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain 

seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Jika lembaga 

keuangan syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan, Dewan 

Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti 

Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar 

perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya 

yang tidak sesuai dengan syariah (Antonio, 2001). 

 

2.1.7 Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah 

2.7.1.1 Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Prinsip 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 

(Karim, 2011). 

1. Pembiayaan Murabahah 

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

murabahah saja.Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), 

adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah 

keuntungannya.Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 
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pembeli.Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan (marjin). 

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran.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 (bi tsaman 

ajil, atau muajjal). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah 

akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. 

2. Pembiayaan Salam 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang 

diperjualbelikan belum ada.Oleh karena itu, barang diserahkan secara 

tangguh sementara pembayaran dilakukan 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. 

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada 

bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada 

nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang 

ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah 

keuntungan.Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut 

pembiayaan talangan.Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, 

kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut: 
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a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas 

seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. 

b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan 

akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara 

antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti 

barang yang sesuai dengan pesanan. 

c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya 

sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi bank untuk 

melakukan akad salamkepada pihak ketiga.  

3. Pembiayaan Istishna’ 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa istisnha 

adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan 

dan penjual. Pembiayaan istisnha hampir sama dengan salam, tetapi 

istisnha pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali. 

Ketentuan umum Pembiayaan Istishna’ adalah spesifikasi barang 

pesanan 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 pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad 

ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. 

 

 

Analisis Pengaruh NPF…, Baherti Ingki Pramesti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



 
 

 

19 

4. Pembiayaan Dengan 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. 

Pada akhir masa sewa bank dapat saja menjual barang yang 

disewakannya kepada nasabah.Karena itu dalam perbankan syariah dikenal 

ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya 

kepemilikan).Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 

5. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil 

adalah sebagai berikut (Karim, 2011). 

a. Pembiayaan Musyarakah 

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirakh 

atau syarikah). 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. 

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama 

dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(entrepreneurship), kepandaian (Skill), kepemilikan (property), 
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peralatan (equipment), atau (credit-worthiness) dan barang-barang 

lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh 

kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau 

tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam 

produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabahadalah 

bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal 

(shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini 

menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari 

shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. 

6. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya 

diperlukan juga akad pelengkap (Karim, 2011). 

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier 

mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.Bank 

mendapat gantibiaya atas jasa pemindahan piutang.Untuk 

mengantisipasi risiko kerugian yangakan timbul, bank perlu melakukan 

penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran 

transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang 

berutang.Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual 
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barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan 

kemudian. Karena kebutuhan supplierakan likuiditas, maka ia meminta 

bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima 

pembayaran dari pemilik proyek. 

b. 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. 

c. Wakalah(Perwakilan) 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah 

memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan 

pekerjaan jasa tertentu 

d. Kafalah (Garansi Bank) 

Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab 

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang 

lain sebagai penjamin. 

 

2.1.8 Pengertian Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antar seorang partner yang 

memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan 
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komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% 

kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah 

ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi 

berdasarkan kespakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian 

akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab 

apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola (Rivai,2012). 

Manfaat pembiayaan mudharabah bagi pemilik modal maupun 

pengelola usaha dikemukakan Antonio (2005) adalah sebagai berikut : 1) bank 

akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah 

meningkat; 2) bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha 

bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread; 3) 

pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah 

sehinga tidak memberatkan usaha nasabah; 4) bank akan selektif dan hati-hati 

mencari usaha yang benar-benar halal, aman da menguntungkan karena 

keuntungan yang konkret dan bena-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; 

5)prinsp bagi hasil dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan suatu jmlah bunga 

tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan 

terjadi krisis ekonomi. 

2.1.8.1 Prinsip Mudharabah 

Menurut Karim (2011) dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, 

penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan 
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bank sebagai mudharib(pengelola).Dana tersebut digunakan bank untuk 

melakukan murabahahatauijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu.Dapat 

pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil 

usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal 

bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank 

bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, 

prinsip mudharabah terbagi dua yaitu (Karim, 2011): 

a. Mudharabah mutlaqah atau URIA (Unrestricted Investment Account) 

Dalam mudharabah mutlaqah (URIA= Unrestricted Investment 

Account),tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang 

dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, 

ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau 

menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan 

dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki 

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun 

yang diperkirakan menguntungkan. 

Ketentuan umum dalam produk ini adalah: 

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah 

dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian 

keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan 

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad. 
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2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan. 

sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan 

lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib 

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada 

deposan. 

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan meng-

alami saldo negatif 

4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh 

tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada 

akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu 

dibuat akad baru. 

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan 

deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

b. Mudharabah muqayyadah atau RIA (Restricted Investment Account). 

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu: 

1) Mudharabah Muqayyadahon Balance Sheet; 

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted 

investment) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan 

digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan 

akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. 
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Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. 

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus 

diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur 

persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 

b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah 

dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian 

keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan 

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus 

dicantumkan dalam akad. 

c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan 

khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. 

d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau 

tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. 

2) Mudharabah RIA of Balance Sheet 

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran danamudharabah 

langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai 

perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan 

pelaksana usaha. Pemilik danadapat menetapkan syarat-syarat tertentu 

yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencaribisnis (pelaksana usaha) 

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: 

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan 

khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. 
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Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening 

administratif. 

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada 

pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 

c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. 

Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah 

bagi hasil. 

 

2.1.9 Non Performing Finance (NPF) 

Non performing finance (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah 

sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Mudrajat dan Suharjonoo, 2002). 

Non performing finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah atau dalam bank 

konvensional biasa disebut dengan Non Performing Loan (NPL) adalah suatu 

pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bias 

dikarenakan factor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu 

sendiri (Siamat, 2005). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan 

utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan 

dalam pengembalian.Sedangkan totalpembiayaan yang disalurkan oleh pihak 

bank.Jika tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah 

merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank. 
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Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Mahmoeddin 

(2010) dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.Adapun faktor-faktor 

internal di antaranya kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif, 

penyimpanan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik, pemilik atau 

pengurusdan pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan 

pembiayaan, serta lemahnya sistem informasi pembiayaan.sedangkan untuk 

factor eksternal antara lain adalah kegagalan usaha debitor, menurunnya 

kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat 

oleh debitur dan musibah yang terjadi pada usaha debitur / kegiatan usahanya. 

Adapun rumus untuk mencari NPF adalah sebagai berikut : 

    
                            

                
        

 

2.1.10 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio (CAR) merepresentasikan penilaian terhadap 

aspek permodalan bank. Rasio CAR adalah kecukupan modal yang 

menunjukan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi 

dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, 

mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank (Wibowo, 2008). 

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai pengertian CAR di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah untukmengukur kecukupan modal 

yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 
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menghasilkan resiko, misal pembiayaan yang diberikan. Perhitungan 

kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

Aktiva bank syariah dibagi atas: 

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang 

(wadi‟ah atau qard dan sejenisnya). 

2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil yaitu Mudharabah, baik 

Mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca maupun Mudharabah 

muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif. 

Berdasarkan pembagia jenis aktiva tersebut diatas, maka pada 

prinsipnya bobot bank syariah terdiri atas: 

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan atau dana pinjaman 

(wadi’ah,qard dan sejenisnya) adalah 100%. 

2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%. 

Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Febuari 1993, bank yang 

dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR paling 

sedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for 

International Settlements (Wibowo: 2008). Semakin tinggi CAR maka semakin 

tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya.Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah CAR maka semakin rendah pula pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomoe 3/21/PBI/2001, bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari akva tertimbang menurut risiko 

yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini 
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bertujuan untuk memastikan bahwa jika dakam aktiva bank mengalami 

kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu 

mengcover kerugian tersebut. 

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilk (owner). Modal 

merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank 

sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad, 2005) 

 

2.1.11 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah perbandingan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada 

masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbanginya dengan segera 

memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh 

deposan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio 

likuiditas bank berjangka waktu agak panjang. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Financing to Deposite Ratio (FDR) adalah rasio yang menggambarkan tingkat 

kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga 

memlalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. 

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat 

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

Deposit Ratiodalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan 
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bank syariah tidak ada yang namanya loan atau pinjaman melainkan disebut 

dengan financing atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu 

memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan 

dana yang diajukan nasbah 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.Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% 

hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu 

menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat 

perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin 

banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena 

nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi 

permintaan kebutuhan dana masyarakat. 

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat 

digunakan rasio FDR sebagai indikatornya.Semakin tinggi rasio FDR maka 

bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi 

intermediasinya.Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

semakin meningkat.Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka 

pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. 
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Adapun rumus untuk mencari Financing to Deposit Ratio (FDR) 

adalah sebagai berikut : 

    
                                  

                       
        

 

2.1.12 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank 

harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang 

kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank daan keyakinan masyarakat 

bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-

baiknya merupakan keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu bank 

selalu berusahamemberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat 

(Dendawijaya, 2002). 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bias mencapai 80%-90% dari 

seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbakan Syariah (Pasal 1) disebut 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 Gir, Tabungan,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu”.  
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Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut 

(Dendawijaya, 2002) : 

1. Giro (demand deposit) 

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu 

rekening yang disebut „rekening koran‟. Jenis rekening giro ini dapat 

berupa : 

a. Rekening atas nama perorangan 

b. Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan 

c. Rekening bersama atau gabungan. 

Sifat sumber dana ini dapat dikategorikan sangat labil, karena 

pemegang rekening giro dapat menarik dananya setiap saat tanpa ada 

pemberitahuan terlebih dulu kepada bank. Jenis simpanan masyarakat ini 

tidak memiliki jatuh tempo. 

2. Deposito (time deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga 

kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian. 

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank 

karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang 
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ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa saat jatuh tempo 

(apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. 

Terdapat berbagi jenis deposito, yakni : 

a. Deposito berjangka 

b. Sertifikat deposito 

c. Deposit on call. 

Deposito berjangka merupakan bukti simpanan yang dikeluarkan 

bank atas nama, sedangkan sertifikat deposito dikeluarkan oleh bank ats 

unjuk. Disamping itu, sertifikat deposito dapat dipindah tangankan, 

diperjualbelikan, dan dapat dijadikan jaminan (agunan) bagi permohonan 

pembiayaan  pada bank. 

3. Tabungan (saving) 

Menurut Kasmir (2012), simpanan tabungan memiliki cirri khas 

tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para 

pedagang dalam bertransaksi, simpana tabungan digunakan untuk umum 

dan lebih banyak digunakan ole peroranganbaik pegawai, mahasiswa, atau 

bu rumah tangga. Simpanan tabungan mempunyai syarat-syarat tertentu 

bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama 

lainnya.  

Pengertian tabungan menurut undang-Undang perbankan No. 10 

Tahun 1998 adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu. 
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Adapun rumus untuk mencari Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah 

sebagai berikut: 

                                 

 

2.1.13 Return On Asset (ROA) 

Menurut K.R Subramanyam dkk (2013) Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh keuntungan (laba setelah pajak) yang dihasilkan dari rata-

rata total asset bank yang bersangkutan. Laba setelah pajak adalah laba bersih 

dari kegiatan operasional setelah pajak, sedangkan rata-rata total asset adalah 

rata-rata total volume usaha atau aktiva. 

Menurut Dwi Prastowo (2011) ROA adalah rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh 

laba. Rasio ini untuk mengukur tingkat kembalian investasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang 

dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang 

berlaku. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli mengenai pengertian ROA 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 

(laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki. Semakin 

besar ROA maka, semakin besarnya tingkat keuntungan yang dicapai bank dan 
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semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin 

baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya. 

Adapun rumus untu mencari Return On Asset (ROA) adalah sebagai 

berikut : 

     
                  

           
        

  

2.2 Kerangka Pemikiran 

PengaruhNet Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan 

Mudharabah.Dendawijaya (2005) bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai 

akibat timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya akan mengakibatkan 

hilangnya kesempatan memperoleh income(pendapatan) dari pembiayaan 

yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk 

bagi rentabilitas bank. Menurut Faikoh (2008) yang berjudul “Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Dan Tingkat Suku Bunga 

Pembiayaan  Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan 

Syariah Di Indonesia”.Menyebutkan bahwa NPF berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankkan syariah. Tingginya 

tingkat kemungkinan kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan 

berdampak negatif bagi pihak Bank. 

PengaruhCapital Adequancy Rattio (CAR) terhadap Pembiayaan 

Mudharabah. Menurut Dendawijaya (2005) semakin tinggi perusahaan atau 

perbankan memiliki kecukupan modal yang tinggi untuk menunjang aktiva 

dari bank tersebut maka pembiayaan yang akan diberikan semakin tinggi. 
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Pada penelitian Nur Gilang Giannini (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah 

Di Indonesia”.Menyebutkan secara parsial CAR berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan mudharabah. 

PengaruhFinancing to Deposit Rattio (FDR)terhadap Pembiayaan 

Mudharabah. Menurut Dendawijaya (2005) Semakin tinggi FDR maka 

pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, 

jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga 

mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan mudharabah. Menurut penelitian Yoga Tantular Rachman (2015) 

yang berjudul “Pengaruh Financing to Deposito Ratio (FDR), Non 

Performing Financial (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada 

Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 

2009-2013)”.Menyebutkan bahwa secara simultan FDR, NPF, ROA dan 

CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.Sedangkan secara 

parsial FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Secara 

parsial NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara 

parsial ROA berpengaruh positiftidak signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah. Secara parsial CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

mudharabah. 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Mudharabah. 

Menurut Antonio (2001) dan Muhammad (2005) salah satu sumber dana yang 
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dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). 

Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula 

volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk didalamnya pembiayaan 

mudharabah. Penelitian Donna dan Chotimah (2008) yang berjudul 

“Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan 

Syariah Di Indonesia”. Yang menunjukan bahwa Dana Pihak ketiga 

berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah. 

PengaruhReturn On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan 

Mudharabah.Menurut Dwi Prastowo (2011) ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan asset yang 

dimiliki. Semakin besar ROA maka, semakin besarnya tingkat keuntungan 

yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan 

pembiayaannya.Menurut penelitian Nur Gilang Giannini, (2013) yang 

berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah 

Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.Menyebutkan bahwa secara parsial 

ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh NPF…, Baherti Ingki Pramesti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



 
 

 

38 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

   

 

 

 

      

        

 

        

 

        

 

 

   Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran diatas didapat jawaban 

sementara atas rumusan masalah tersebut yaitu: 

H1  :  Net Performing Finance (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 

Return On Asset (ROA), secara simultan berpengaruh signifikan 

H1  

Non Perfoming Financing (NPF) 

Capital Adequacy Rattio (CAR) 

H2 (-) 

H3 (+)  

Financing to Deposit Ratio (FDR Pembiayaan Mudharabah 

 
H4 (+)  

H5 (+)  Dana Pihak Ketiga (DPK) 

H6 (+)  

Return On Asset (ROA) 
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terhadap pembiayaan mudharabahah Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

H2 :  Net Performing Finance (NPF) secara parsialberpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan mudharabahah Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

H3  : Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadappembiayaan mudharabahah Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

H4  : Financing to Deposit Ratio (FDR) parsial berpengaruh 

positifsignifikan terhadap pembiayaan mudharabahah Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

H5  : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan mudharabahah Bank Umum Syariah di Indonesia. 

H6  : Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan mudharabahah Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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