
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Misra & Dhal (2010) menjelaskan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) 

mempunyai pengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF). Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai FDR suatu bank, maka pihak 

bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan. Sehingga FDR 

memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Penelitian serupa juga pernah dilakukan 

oleh Poetry & Sanrego (2011) dan Adisaputra (2012) dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) memilik pengaruh yang 

positif terhadap Non Performing Financing (NPF). Hasil yang berbeda 

dikemukakan oleh Popita (2013), bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Giannini (2013) menguji secara simultan faktor-faktor yang mepengaruhi 

pembiayaan mudharabah dan hasilnya menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, 

CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 

Penelitian berikutnya oleh Nikensari, et al (2014) dengan hasil bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah 

diindikasikan karana kemudahan memperoleh pembiayaan mudharabah dan juga 

dalam penanganan NPF menggunakan skema reschedulling dan reconditioning 

serta al qhordul hasan. Disisi lain, pembiayaan mudharabah masih dipengaruhi 
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nisbah bagi hasil yang diterima bank dan besarnya pembiayaan mudharabah 

periode sebelumnya.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi NPL dengan menggunakan tiga variabel bebas, yaitu 

CAR, LDR dan BOPO. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR (Capital 

Adequacy Ratio) berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan LDR (Loan to 

Deposit Ratio) serta BOPO berpengaruh positif terhadap NPL. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2014) pada perbankan syariah, dengan 

hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF. 

Yasin (2014) melakukan penelitian mengenai faktor eksternal dan internal 

yang mempengaruhi NPF, dimana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi, inflasi , rasio pembiayaan bagi terhadap total pembiayaan (MMR), dan 

margin murabahah berpengaruh secara parsial terhadap Non Performing Financing 

(NPF). Sedangkang Financing to deposit Ratio (FDR), tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap Non Performing Financing (NPF). Penelitian lainnya didukung 

oleh Asnaini (2014) yang menjelaskan bahwa Financing Deposit Ratio (FDR) tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) 

pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), dengan variabel bebas 

yaitu CAR, FDR, Inflasi dan SBIS. Hasil dari penelitian ini adalah variabel CAR 

berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% terhadap NPF. 

Variabel FDR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF. Variabel 

inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Variabel SBIS 
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berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 90% terhadap NPF. 

Dan semua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap NPF.  

Djatmiko (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan 

mudharabah dan murabahah terhadap NPF. Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut yaitu secara simultan mudharabah dan murabahah memiliki pengaruh 

terhadap NPF (Non Performing Financing), dimana beberapa Bank Umum Syariah 

(BUS) ada pengaruhnya terhadap NPF (Non Performing Financing). Maka dari itu, 

perlu dilakukan adanya solusi untuk mencegah terjadinya NPF yang meningkat 

karena pembiayaan yang meningkat pula seperti restrukturisasi untuk nasabah yang 

macet agar tidak masuk kategori NPF (Non Performing Financing). Penelitian 

serupa pernah dilakukan oleh Halid (2015) dengan hasil bahwa terdapat pengaruh 

negatif namun tidak signifikan dari Non Performing Financing (NPF) terhadap 

pembiayaan bagi hasil. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Haifa & Wibowo (2015) dengan 

lima variabel bebas, yaitu CAR, Financing Growth, FDR, dan Inflasi. Hasil dari 

penelitan ini menjelaskan bahwa CAR, Financing Growth dan inflasi tidak 

berpengaruh terhadap NPF. Sedangkan FDR dan kurs berpengaruh positif terhadap 

NPF Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wijoyo (2016) dengan menggunakan lima 

variabel bebas, dengan hasil bahwa inflasi, nilai tukar, finance growth tidak 

berpengaruh terhadap NPF sedangkan FDR dan BOPO memiliki pengaruh positif 

terhadap NPF.  
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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)  

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan 

salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau 

pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau 

bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya 

secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai 

suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak 

mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit 

untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Adapun unsur utama dalam 

menetukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran 

angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas: 

Tabel 2.1 Indikator Kualitas Pembiayaan 

No 
Kualitas 

Pembiayaan 
Kriteria 

1 Pembiayaan 

Lancar 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil 

tepat waktu. 

b. Memiliki rekening aktif. 

2 Perhatian Khusus a. Terdapat Tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi 

hasil yang belum melampaui 90 hari. 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c. Mutasi rekening relatif aktif. 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan. 

e. Didukung oleh pinjaman baru 

3 Kurang Lancar a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi 

hasil 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikanlebih dari 90 hari 
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e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi 

debitur 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah 

4 Diragukan a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi 

hasil 

b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen 

c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari  

d. Terdapat kapitalisasi bunga 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk 

perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan 

5 Macet a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi 

hasil 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman 

baru 

c. Dari segi hukummaupun kondisi pasar, jaminan 

tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 

Sumber: Rivai, 2008. 

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko 

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi 

pembiayaannya. Kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk 

menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga 

intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana. Adapun kategori perhitungan NPF berdasarkan 

kemampuan pembayaran oleh nasabah (debitur) di bank syariah yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Kategori Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Pembayaran 

oleh Nasabah (Debitur) di Bank Syariah 

Jenis 

Pembiayaan 

Kategori yang diperhitungkan dalam NPF 

Kurang Lancar Diragukan Macet 

Murabahah, 

Istishna’, 

Ijarah, 

Qardh 

Tunggakan lebih 

dari 90 hari s.d 

180 hari 

Tunggakan lebih 

dari 180 hari s.d 

270 hari 

Tunggakan lebih dari 

270 hari 
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Salam Telah jatuh tempo 

s.d 60 hari 

Telah jatuh tempo 

s.d 90 hari 

Lebih dari 90 hari 

Mudharabah, 

Musyarakah 

Tunggakan s.d 90 

hari; realisasi bagi 

hasil diatas 30% 

s.d 90% dari 

proyek 

pendapatan. 

Tunggakan lebih 

dari 90 hari s.d 

180 hari; realisasi 

bagi hasil kurang 

dari 30%. 

Tunggakan lebih dari 

180 hari; realisasi 

pendapatan kurang 

dari 30% dari proyeksi 

pendapatan lebih dari 

3 periode pembayaran. 

Sumber: Rivai, 2008. 

Menurut Firdaus & Ariyanti (2013) karakter atau watak merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai 

pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam kredit harus bertingkah laku 

baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia 

untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka 

kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau 

pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon 

peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, 

maka kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi. 

Kemudian aspek kekayaan (equity) yang dimiliki oleh calon peminjam atau 

perusahaan dan rasionya terhadap hutang (leverage) juga berpengaruh terhadap 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lainnya yang dapat menimbulkan NPF 

adalah faktor rasio keuangan BUS. Faktor rasio keuangan yang menimbulkan NPF 

diantaranya adalah Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Financing Deposit Ratio (FDR) 

merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang 
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dikeluarkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank, dalam hal ini dana 

pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF maksimal 5%. Jika melebihi 

5% akan mengurangi score penilaan tingkat kesehatan bank, sehingga tingkat 

kesehatan bank akan menurun. Agar tingkat kesehatan bank syariah tetep 

terpelihara dengan baik, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memelihara 

tingkat NPF agar tidak melebihi ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Bank 

Indenesia dengan cara merestrukturisasi pembiayaan. NPF dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

NPF =
Pembiayaan (KL, D, M)

Total Pembiayaan
×100% 

 

Keterangan: 

Pembiayaan: KL (Kurang Lancar) 

  D   (Diragukan) 

  M  (Macet) 

2. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Finance To Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2012:319). Semakin tinggi rasio ini, 

maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. Oleh karena itu, bank harus bisa 

mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan 

agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Ketentuan FDR dapat membantu 

menetukan modal bank, FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan 

terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan 
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asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, 

maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri (Taswan, 

2006:73). 

Menurut Dendawijaya (2009:116), FDR merupakan indikator pemberian 

pembiayaan kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 

memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberikan. Semakin tinggi rasio FDR memberikan 

indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk 

memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga 

diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi, keuntungan yang diperoleh juga tinggi. 

FDR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

FDR =  
Jumlah Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga
×100% 

 

Standar FDR menurut Bank Indonesia adalah sebesar 80% sampai dengan 

100%. Jika angka FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% maka dapat 

disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar nilai FDR 

tersebut dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, sehingga dapat dikatakan bahwa 

bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio 

Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total 

pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.  

FDR berkaitan dengan likuiditas, yang digunakan untuk mengukur jumlah 

dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio FDR yang 

tinggi menunjukkan bahwa BUS meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau 
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relatif tidak likuid (illiquid). Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam 

pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi risiko 

pembiayaan bermasalah/macet semakin tinggi pula. Kebijakan perbankan dalam 

menaikan pengeluaran pembiayaan terhadap nasabahnya bisa menyebabkan 

tingginya rasio FDR. Jika pihak bank tidak berhati-hati dalam keputusan menaikkan 

pertumbuhan pembiayaan, hal ini dapat meningkatkan rasio NPF semakin tinggi. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan akan 

meningkatkan tingkat NPF (Sari, 2014).  

3. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya (Rivai, 2008:722). Efisiensi operasi dilakukan oleh 

bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang 

berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan 

harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk 

menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan 

tepat dan hasil guna. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut 

dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. 

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No. 6/73/Intern/2004, efisiensi 

operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan 

operasi atau sering disebut dengan BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur 

kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional. Rasio yang 
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meningkat mencerminkan kurang mampunyai bank dalam menekan biaya 

operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat 

menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. 

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya tenaga kerja dan biaya 

pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk 

pembiayaan dan penempatan operasi lainnya. 

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%, 

apabila melebihi 90%, maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam 

menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya 

menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas 

pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional 

penyaluran pembiayaan. Secara sistematis, menurut Peraturan Pemerintah SE No. 

6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut: 

BOPO =  
Total Biaya Operasional

Total Pendapatan Operasional
×100% 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutup biaya operasional. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa 

bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Bank 

Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan angka terbaik untuk 

rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga 

mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam 
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menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya 

menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas 

kredit karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional 

penyaluran kredit (www.bi.go.id). 

Semakin kecil rasio biaya maka operasionalnya akan lebih baik karena biaya 

yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Dalam artian 

lain bahwa semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam 

mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Dengan rasio BOPO yang 

kecil, maka NPF juga akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

efisiensi kegiatan operasional suatu bank akan memungkinkan bank mendapatkan 

keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, peningkatan 

pelayanan kepada nasabah dan kesehatan perbankan yang meningkat sehingga 

kemungkinan terjadi kondisi pembiayaan bermasalah semakin kecil. 

4. Pembiayaan Bagi Hasil 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara;ah, dan 

musaqah. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan 

mudharabah (Antonio, 2001). Adapun penjelasan akad tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Pembiayaan Mudharabah  

Menurut Karim (2008:204) pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak 

antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan 

http://www.bi.go.id/
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mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu 

pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan menurut 

Sudarsono (2008:76) pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua 

pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal 

sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola. Sedangkan menurut 

PSAK 102 Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. 

Manfaat Pembiayaan mudharabah bagi pemilik modal maupun pengelola 

usaha dikemukakan Antonio (2001:97) 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 sehingga tidak 

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

yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang 

konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan; 5) prinsip bagi hasil 

dalam al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan 

menagih penerima pembiayaan suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan 

yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 
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 Pembiayaan Musyarakah 

Secara etimologi as-syarikah atau al-musyarakah mengndung makna al-

ikhtilāt wa al-imtijāz yaitu percampuran. Dalam lisan al-’Arab disebutkan as-

syirkah dan as-syarikah mengandung makna yang sama mukhalaṭatu as-syarikaini 

(bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melalukan kerja sama. Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, 

bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha 

terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan 

musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontrbusi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. 

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan 

dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam 

bentuk musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau 

lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. 

Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jadi 

secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Karim, 2008:209). 
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Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

syarikah, adalah QS. An-Nisa’ ayat 12 juga QS. Ash-Shaad ayat 24. Sedangkan 

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar, adalah : “Dari hadits 

Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah 

Bersabda, “Allah swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang 

sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, 

seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” ( HR.Abu 

Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim). 

Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat 

dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, 

sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas. 

Menurut Antonio (2001), terdapat risiko dalam pembiayaan mudharabah 

dan pembiayaan musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan 

yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut; 1) side streaming, yaitu nasabah yang 

menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) lalai dan 

kesalahan yang disengaja; 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila 

nasabahnya tidak jujur. Khan dan Ahmed (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan 

skim bagi hasil cenderung mempunyai peringkat risiko yang tinggi, dimana 

meningkatnya pembiayaan bagi hasil juga akan meningkatkan pembiayaan 

bermasalah pada bank. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambara dibawah 

ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  PERUMUSAN HIPOTESIS 

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan 

untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya NPF mencerminkan 

tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh 

bank. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 

kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan 

pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun 

sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba 

yang didapat akan turun. Kualitas pembiayaan pada bank syariah dapat dilihat dari 

NPF bank syariah tersebut, dengan rasio antara pembiayaan kurang lancar, 

diragukan dan macet dengan total pembiayaan (Adnan, 2005).  

Financing to Deposit Ratio (FDR)  

Menurut Mulyono (1995), rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara 

jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat (kredit) dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini semakin 

rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2000). Semakin besar kredit 

Financing Deposit to Ratio 

(X1) 

Non Performing Financing 

(Y) 

Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional 

(X2) 

Pembiayaan Bagi Hasil 

(X3) 



24 
 

yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank 

membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang 

bersangkutan. Dengan kata lain semakin besar FDR semakin besar pula rasio NPF.  

Penelitian yang dilakukan oleh Misra & Dhal (2010), Poetry & Sanrego 

(2011), Adisaputra (2012), Putri (2014) dan Haifa & Wibowo (2015) menjelaskan 

bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) memilik pengaruh yang positif terhadap 

Non Performing Financing (NPF). Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Popita 

(2013) dan Asnaini (2014), bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). Sehingga 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H1 : FDR berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Kurnia (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi NPL dengan menggunakan tiga variabel bebas, yaitu CAR, LDR 

dan BOPO. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR (Capital Adequacy 

Ratio) berpengaruh negatif terhadap NPL dan LDR (Loan to Deposit Ratio) serta 

BOPO berpengaruh positif terhadap NPL. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijoyo 

(2016) dengan menggunakan lima variabel bebas, dengan hasil bahwa inflasi, nilai 

tukar, finance growth tidak berpengaruh terhadap NPF sedangkan FDR dan BOPO 

memiliki pengaruh positif terhadap NPF. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Firmansyah (2014) dengan hasil bahwa BOPO tidak berpengaruh 

thd NPF. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H2: BOPO berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) 



25 
 

Pembiayaan Bagi Hasil 

Khan dan Ahmad (2001), menjelaskan pembiayaan bagi hasil cenderung 

mempunyai peringkat risiko yang tinggi. Risiko pada pembiayaan bagi hasil dinilai 

tinggi karena dalam pengelolaannya sangat kompleks. Bank dituntut untuk ikut 

serta dalam memonitor pengelolaan dana bank oleh nasabah karena bank akan ikut 

menanggung kerugian finansial jika terdapat kegagalan pengelolaan dana bank oleh 

nasabah.  

Giannini (2013) menjelaskan bahwa secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, 

dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian 

lainnya didukung oleh Djatmiko (2015) dengan hasil bahwa secara simultan 

mudharabah dan murabahah memiliki pengaruh terhadap NPF (Non Performing 

Financing). Berbeda dengan penelitian Nikensari, et al (2014) dan Halid (2015) 

yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel NPF 

terhadap pembiayaan bagi hasil. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H3: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap Non Performing Financing 


