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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentang pengaruh pembiyaan murabahah, isthisna, dana 

pihak ketiga, non performing financing dan Financing to Deposit 

Ratioterhadap profitabilitas, ada beberapapenelitian terdahulu yang menjadi 

acuan untuk Penelitian ini, meskipun ruang lingkup yang sama, akan tetapi 

obyek, periode waktu dan alat analisis berbeda. Hasil dari penelitian ini akan 

dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk saling melengkapi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syawal Harianto (2017) tentang “Rasio 

Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Indonesia”.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 

menggunakan data sekunder, yang mana variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah ROA, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

BOPO, NPF, FDR dan CAR. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BOPO 

dan NPF mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan FDR dan 

CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat 

syariah.19 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, et al (2017) tentang “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap 

Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Penelitian ini adalah 

                                                 
19 Syawal Harianto, “Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Di Bank 

Pengkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia” Jurnal bisnis dan managemen Vol. 7 No.1 (2017), 41. 
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penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder, yang mana variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan ROA, 

sedangkan variabel independen adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan 

musyarakah dan biaya transaksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA bank 

pembiayaan rakyat syariah (BPRS).20 

Penelitian yang dilakukan oleh Apriani, et al (2016) tentang “Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non performing financing(NPF), Efisiensi Oprasional 

(BOPO) Dan Financing to Deposit Ratio(FDR) Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 

menggunakan data skunder, metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi data panel model common effect. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio (CAR), non 

performing financing(NPF), efisiensi oprasional (BOPO) dan Financing to 

Deposit Ratio(FDR). Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

CAR, FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank 

umum syariah, sedangkan variabel NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah.21 

                                                 
20Yunita Agza dan Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 

Musyarakah dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” 

Iqtishadia Vol. 10 No. 1 (2017), 225. 
21Apriani Simatupang dan Denis Franzlay, “Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

performing financing(NPF), Efisiensi Oprasional (BOPO) Dan Non performing financing (FDR) 
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Penelitian yang dilakukan Hartono (2017) tentang “Effect Of Capital 

Adequacy Ratio (Car), Loan To Deposit Ratio (Ldr) And Non Performing Loan 

(Npl) To Return On Assets (Roa) Listed In BankingIn Indonesia Stock 

Exchange”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

skunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang tercatat 

di bursa efek indonesia tahun 2010-2013, yang mana metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah proftabilitas yang diukur dengan ROA, 

sedangkan variabel independen berupa eff capital adequacy ratio (CAR),loan 

to deposit ratio (LDR)  dan non performing loan (NPL). Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa baik secara simultan maupun parsil  

capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR)  dan non performing 

loan (NPL) mempengaruhi ROA.22 

Penelitian yang dilakukan Dewi, et al (2017) tentang “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah, Musyarakah Terhadap 

Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-

Agustus 2016)”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 

data skunder, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

yang diukur dengan menggunakan ROA, sedangkan variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Murabahah, Isthisna, Mudharabah, Musyarakah. 

                                                                                                                                      
Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” Jurnal Administrasi Kantor, Vol. 4 No. 

2 (Desember, 2016), 466-485. 
22Hantono,”Effect Of Capital Adequacy Ratio (Car), Loan To Deposit Ratio (Ldr) And 

Non Performing Loan (Npl) To Return On Assets (Roa) Listed In BankingIn Indonesia Stock 

Exchange” International Journal of Education and Research, Vol, 5 No.1 (January, 2017), 69. 
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Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Murabahah, Isthisna, 

Mudharabah,memiliki hubungan signifikan  terhadap ROA. Sedangakan 

musyarakahtidak berpenagruh terhadap ROA.23 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri, et al (2015) tentang “Faktor-Faktor 

Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yang menggunakan data skunder, metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Non performing financing (NPF) , Non performing financing (FDR), Biaya 

Oprasional terhadap Pendapatan (BOPO), Sertifikat wadiah Bank Indonesia 

(SWBI). Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel DPK, FDR, 

dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan variabel NPF SWBI 

berpengaruh positif terhadap ROA.24 

 

B. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari 

kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim, yang menginginkan 

agar transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan 

                                                 
23Dewi Wulan Sari dan Mohammad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, 

Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Mqret 

2015-Agustus 2016” Accounting and amangemen journal, Vol. 1, No. 1, Juli (2017), 14  
24 Sri Muliawati dan Muh, Khoirudin, “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah 

Di Indonesia” Management Analysis Journal, Vol.4 Januari (2015), 39 
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prinsip-prinsip syariah islam. Transaksi ini juga dilakukan agar terhindar 

dari praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan gharar.25 

Secara filosofis, bank syariah merupakan bank yang aktivitas atau 

kegiatanya meninggalkan riba. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya memberikan pembiayaan, jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang  berdasarkan prinsip syariah (hukum 

islam), yang mana dalam oprasionalnya berpedoman kepada fatwa dewan 

syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI). Jenis bank syariah 

terdiri dari bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah 

(BPRS). Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatanya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank 

pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.26 

Dasar pembentukan bank syariah bersumber dari larangan kegiatan 

riba, yang mana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Pelarangan riba 

dalam Al-Qur’an bersifat bertahap, tidak secara langsung dalam melaran 

melakukan transaksi riba.27 

  

                                                 
25Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), 1. 
26Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2015), 11. 
27Ibid, Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan..., 21. 
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Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 275 

َا اْلبَ ْيُع الَِّذيَن ََيُْكُلوَن الر ََِب الَ يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِ  َذِلَك بَِ  ن َُّهْم قَاُلواْ ِإَّنَّ

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الر َبَ  َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِ ن رَّب ِِه فَانتَ َهَى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اّللِ  َوَمْن َعاَد  ِمْثُل الر ََِب َوَأَحلَّ اّلل 

 َفُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”28 

 

Pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit 

memberikan alternatif oprasional bank menggunakan prinsip bagi hasil, 

yang mana ditindaklanjuti dengan dikeluarkanya peraturan pemerintah 

tentang bank berdasarkan bagi hasil. Bank yang salah satu oprasionalnya 

menggunakan prinsip bagi hasil disebut dengan bank syariah, karena 

menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila dilihat dari ketentuan pasal 2 

peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992, diketahui bahwa transaksi yang 

dilakukan bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berdasarkan 

prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat 

dilakukan bank dengan prinsip bagi hasil. Keberadaan Industri perbankan  

yaitu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat nasional di Indonesia 

sejak saat itu, dapat beroprasi berdasarkan sistem perbankan konvensional 

atau berdasarkan sistem bagi hasil.29 

                                                 
28QS. Al-Baqarah [2]: 275 
29Ibid, Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan..., 18. 
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Peraturan perbankan terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang secara 

tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di 

samping bank konvensional. Tahun 1998 dimulainya dual banking system. 

Perkembangan ekonomi syariah di indonesia setelah itu, terdapat badan 

hukum yang mengatur lembaga keuangan bank maupun non bank, yaitu 

berdasarkan fatwa dewan pengawas syariah nasional (DSN), kompilasi 

hukum ekonomi syariah, peraturan bank indonesia, peraturan ketua 

BAPEPAM LK serta peraturan perundang-undangan.30 

Suatu bisnis yang mana terdapat bank dan uang berkaitan sangat 

penting, namun dalam pelaksanaan bisnis tersebut menciptakan 

ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain 

(bank dan nasabah). Bank islam menjadikan pihak nasabah sebagai mitra 

yaitu antara investor dan pedagang, bukan sebagai kreditur dan debitur. 

Hubungan antara kedua pihak terikat kekeluargaan dalam menjalankan 

bisnis. Menerapkan prinsip mitra dalam kegiatan bisnis, yaitu antara 

investor dan pedagang menjadi perioritas pelayanan di bank syariah, dengan 

demikian menjadi teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah 

dan kontrak murabahah. Mekanisme ini yang menjadikan perbankan islam 

yang tumbuh dengan konsep bebas bunga, karena menjadikan mitra usaha 

sebagai prinsip didalam bisnisnya.31 

 

                                                 
30Ibid, Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan..., 19. 
31Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah,(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), 4. 
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2. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Piutang) 

a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah berasal dari kata ribhu, yang berarti keuntungan, 

adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntung-

keuntungannya.Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 

sebagai pemebeli.Harga jual adalah jarga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan 

jangka waktu pembayaran, sehinga tidak dapat diubah selama berlakunya 

akad. Kegiatan transaksi ini, barang diserahkan setelah dilakukanya akad, 

yang mana Pembayaran produk murabahah dalam perbankan dilakukan 

dengan pembayaran cicilan (bitsman ajil), sesuai dengan akad 

pembayaran yang telah dilakukan.32 

Menurut Antonio Murabahah adalah jual beli barang pada harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. ba’i Al-murabahah 

dalam  penjual ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

meningkatkan suantu keuntungan sebagai tamabahan. ba’i Al-murabahah 

dapat dilakukan secara pemesanan dalam pembelian barang, yang mana 

bisanya disebut murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).33 

Menurut Ascarya Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu 

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 

                                                 
32 Abdul Mannan, Muhammad, Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi 

Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), 93. 
33Syafi’i Antonio, Bank SyariahDari Teori Ke Praktek(Jakarta: Gema insani press, 

2001),101. 
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tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembayaran dalam 

pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai, ataupun dapat juga 

dilakukan secara tangguh.34 

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa pembiyayan murabahah 

adalah akad jual beli yang dilakukan antara kedua belah pihak, dimana 

penjual menyebutkan harga pokok (harga beli) dan menyebutkan 

keuntungan yang diambil dari penjualan barang kepada pemebeli. 

Dengan demikian yang menjadi harga jual adalah harga pokok ditambah 

keuntungannya. 

Dasar hukum pembiayaan murabahah adalah ada dua yaitu dasar 

hukum positif dan dasar hukum syari. 

1) Dasar hukum syar’i murabahah 

Adapun Landasan Al-Qur’an dan Hadist tentang Murabahah 

adalah sebagai berikut: 

a) Al-Qur’an 

Dasar hukum pembiayaan murabahah pada Al-Qur’an QS al- 

Baqarah [2]: 275 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرَّمَ ...“  “...َوَأَحلَّ اّللَّ

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jualbeli dan 

mengharamkan riba...”35 

  

                                                 
34Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), 81. 
35QS. Al-Baqarah [2]: 275 
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b) Hadist  

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rosuluallah Saw bersabda,  

“Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan: Menjual 

dengan pembayaran secarakredit, muqaradah (nama lain 

mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepunguntuk 

keperluan rumah bukan untuk dijual”.(HR IbnuMajah).36 

 

2) Dasar hukum positif murabahah 

Dasar hukum pembiyayaan murabahahsebagai berikut: 

a) Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

b) Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d UU No. 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah 

c) Pasal 21 huruf b angka 2 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah 

d) Peraturan Bank Indonesia No. 76/PBI/2005 tentang transparansi 

informasi produk bank dan pengguna data pribadi nasabah beserta 

ketentuan berupahanya 

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/FBI/2007 tentang pelaksanaan 

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa bank syariah, berikut perubahahnya dengan 

peraturan Bank Indonesia No. 10/16/FBI/2008.37 

Ketentuan-ketentuan umum pada pembiayaan murabahah terdiri dari 

rukun dan syarat, yaitu: 

 

                                                 
36Syafi’i Antonio, Bank SyariahDari Teori Ke Praktek(Jakarta: Gema insani press, 

2001),102. 
37A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka 

Utama:2012), 83. 
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1) Rukun Murabahah 

Rukun Murabahah diabagi menjadi 3 yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akan memebeli barang 

b) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga) 

c) Shighah yaitu ijab dan qobul.38 

2) Syarat murabahah 

Menurut Usmani (1999), Syarat pokok murabahah yaitu: 

a) Penual secara eksplisit menyatakan harga pokok barang dan 

menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan kepada pembeli 

atau nasabah 

b) Tingkat keuntungna ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama 

dalam bentuk persentase dari biaya. 

c) Semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, seperti 

biaya pengirirman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam 

biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin 

keuntungan. 

d) Murabahah dinyatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan 

barang dapat ditentukan secara pasti.39 

Pembiayaan murabahah merupakan akad yang sering diaplikasikan di 

perbankan, yang mana akad ini memiliki maanfaat yang banyak dalam 

                                                 
38Ibid, Ascarya, Akad &Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011),  

82. 
39Ibid, Ascarya, akad & Praktik Bank..., 83. 
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mengaoplikasikanya. Berikut ini Hal-hal yang harus di antisipasi terkait 

pengaplikasian pembiayaan murabahah adalah: 

1) Jaminan 

Jaminan bukan merupakan rukun dan syarat dalam jual beli 

murabahah, akan tetapi jaminan merupakan langka yang dilakukan 

untuk menjaga nasabah agar tidak main-main dangan pesanan. 

Aplikasi di perbankan saat melakukan pembiayaan adalah bank dapat 

meminta nasabah suatu jaminan untuk dijadikan pegangan. Teknis 

operasionalnya yang dilakukan di perbankan, barang yang diajukan 

sebagai pembiayaan bisa dijadikan salah satu jaminan yang diterima 

untuk pembayaraan utang.  

2) Utang dalam murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) 

Penyelesian hutang yaitu nasabah dalam transaksi murabahah KPP 

ini, tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah 

kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Nasabah menjual 

kembali barang tersebut dengan memperoleh keuntungan atau tidak, 

nasabah harus tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada 

bank. 

3) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu 

Nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomis dilarang 

menunda dalam hal menyelasaikan utang pada pembiayaan 

murabahah ini. Bank ketika menghadapi nasabah yang menunda 

pembayaran, padahal nasabah mampu membayar, maka dilakukan 
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prosedur hukum, yaitu dalam hal ini yang bersangkutan adalah badan 

arbitrase muamalah indonesia (BAMUI), untuk mendapatkan kembali 

utang dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat 

penundaan.  

4) Bangkrut 

Pemesan (nasabah) yang berutang dianggap pailit atau gagal dalam 

menyelesaikan utangnya, karena benar-benar tidak mampu 

mengembalikan secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia 

mampu, pihak bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 

sanggup kembali.40 

b. Isthisna 

Istishna adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak 

berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi 

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya serta 

pembayaranya dengan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. 

Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal 

barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi melainkan harus dilunasi 

terlebih dahulu, akan tetapi ada perbedaan dalam jenis barangnya, 

pembiayaan salam membiayaai jenis barang yaitu hasil pertanian, akan 

tetapi pembiayaan istishna adalah barang manufaktur41 

                                                 
40Ibid, Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek(Jakarta: Gema insani press, 

2001),105. 
41 Rizal Yaya, Aji, Ahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik 

Kontemporer,(Jakarta: Salemba Empat), 224. 
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Menurut Madzab Hanafi, istishna hukumnya boleh karena telah 

dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang 

melarangnya. Dasar hukum pembiayaan istishna sebagai berikut:42 

1) Al-Qur’an 

Dasar hukum pembiayaan istishna pada Al-Qur’an QS Al-baqarah [2]: 

282.  

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskanya…” 

2) Al-Hadist 

Ibnu Abbas meriwayatkanya bahwa Rosulullah saw bersabda: 

“Barangsiapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan 

takaran yang jelas akan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu 

yang diketahui.” 

 

3) Fatwa DSN 

Ketentuan syar’i transaksi istishna diatur dalam fatwa DSN nomor 

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, yaitu mengatur terkait 

ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istishna. 

Ketentuan-ketentuan umum terkait dengan pembiayaan istishna dalah 

rukun transaksi istishna yaitu:43 

1) Transaktor 

2) Objek (harga dan barang) 

3) Ijab dan kabul 

                                                 
42 QS Al-Baqarah [2]: 282 
43 Rizal Yaya, Aji, Ahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik 

Kontemporer,(Jakarta: Salemba Empat), 224. 
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3. Dana Pihak Ketiga 

 Bank merupakan perantara antara menghimpun dana dan 

menyalurakan dana dari masyarakat yang kelebihan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana. Bank tidak dapat menentukan jumlah 

dana yang dihimpun dari masyarakat, akan tetapi bank dapat 

mempengaruhi jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. Sumbur dana 

dari masyarakat merupakan indikator keuntungan yang didapatkan oleh 

bank, serta membantu aktifitas oprasional suatu bank, maka selalu terjadi 

persaingan antar lembaga bank dalam melakukan mobilisasi dana.44 

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan keberadaan bank 

sebagai lemabaga pengelola dana, memiliki kemampuan menyelengarakan 

sebaik-baik permasalahan keuangannya merupakan kondisi yang 

diharapkan oleh semua bank. Memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat, merupakan starategi yang dilakukan oleh bank untuk 

memperoleh kepercayaan masyarakat pada bank, semakin tinggi tingkat 

kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi kemungkinan dalam 

menghimpun dana dari masyarakat dengan efisien dan sesui rencana 

pengunaan dananya. Dengan demikian antara bank dan masyarakat 

memiliki peran yang sama-sama menguntungkan, dimana peran masyarakat 

sangat menguntungkan bagi bank karena adanya dana pihak ketiga, 

sedangkan peran bank menguntungkan bagi masyarakat karena pelayanan 

yang diberikan dan tanggung jawab terkait permasalahan keuangan.45 

                                                 
44  Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum,  98. 
45  Totok Budisantoso dan Nuritomo, Bank dan Lemabaga Keuangan Lainya, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014),  123. 
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Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 dana pihak 

ketiga atau disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam 

bentuk rupiah dan valuta asing. Dana yang dihimpun oleh perbankan dari 

masyarakat umumnya digunakan untuk pendanaan aktivitas sector riil 

melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga dalam perbankan syariah 

merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat melalui produk 

tabungan mudharabah, giro wadiah dan deposito mudharabah, yang mana 

dana akan dialokasikan melalui pembiayaan yang ada di bank syariah 

tersebut.46 

Sumber dana masyarakat dapat diperoleh bank melalui jenis-jenis 

simpanan yang ditawarkan, yang mana simpanan ini dibagi mejadi 

beberapa jenis yang sesuai dengan masing-masing tujuannya. Masing-

masing jenis simpanan mempuyai pertimbangan tertentu dan adanya 

pengharapan yang diperoleh berupa keuntungan, kemudahan dan keamanan 

terhadap uangnya.47 

Mekanisme kerja masing-masing instrument penghimpunan dana 

pada bank syariah, berbeda dengan instrument penghimpunan dana bank 

konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang 

diberikan kepada nasabah, yaitu tidak adanya bunga dalam keuntungan 

yang diperoleh nasabah.Ketentuan tentang haramnya menggunakan 

mekanisme bunga bagi bank difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional 

                                                 
46 Uus Ahmad Huseini, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing 

Fianancing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia”, Vol. 5 No. 1, 2017, 5. 
47  Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),  64. 
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(DSN) dalam fatwa DSN Nomor 1 tentang giro, Nomor 2 tentang tabungan, 

Nomor 3 tentang deposito. 

Jenis-jenis dana pihak ketiga (DPK) sebagai berikut:  

1) Tabungan 

Tabungan menurut Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang dispakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bliyet giro dan alat lainya. Mekanisme tabungan sama halnya dengan giro, 

yang dibenarkan oleh DSN bank syariah bahwa tabungan menggunakan 

prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua prinsip ini akan menjalankan 

fungsinya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh DSN.48 

Tabungan diperbankan syariah menggunakan prinsip mudharabah 

dan wadiah, berikut ini mekanisme dari masing-masing akad adalah:49 

a) Bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana 

b) Bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau 

bonus kepada nasabah. 

c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa 

biaya-biaya yang terkait lanngsung dengan biaya pengelolaan 

rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo 

rekening, pembukuan dan penutupan rekening.  

d) Bank dapat mmenjamin pengembalian dana titipan nasabah 

e) Dana yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu oleh  nasbah.  

                                                 
48 Rizal Yaya, Aji, Ahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer 

(Jakarta: Salemba Empat), 92.  
49 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), 35. 
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2) Giro 

Giro adalah simpananpihak ketiga pada bank yang penarikanya 

dpat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, b;iyet, giro, 

saranan perintah pembayaran lainya atau pemindah bukuan. Sifat sumber 

dana ini dikatakan sebagai sumber dana yang labih, dikarenakan nasabah 

pemegang rekening dapat menarik dananya setiap saat nasabah 

butuhkan, tanpa adahnya pemberitahuan terlebih dahulu dari nasabah. 

Sifatnya yang labih tersebut, membuat bank harus benar-benar 

memperhitungkan dan menata likuiditasnya secara baik, guna 

mengantisipasi kebutuhan dana dalam penarikan giro ini bank juga 

mempelajari sifat dan perialku nasabahnya.50Mekanisme giro dalam 

perbankan syariah ada dua jenis yaitu wadiah dan mudharabah. 

Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti ketentuan fatwa 

DSN tentang wadiah, dalam akad wadiah nasabah mengizinkan bank 

untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, akan tetapi bank 

wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu nasabah mengambil dana 

tersebut.  Keuntugan atas pengelolaan dana giro wadhia menjadi milik 

bank, dikarenakan hakikat wadiah adalah qard yaitu pada prinsipnya 

tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro wadhia. 

Giro mudharabah adalah penghimpunan dana giro yang menggunakan 

akad mudharabah sesuai ketentuan fatwa DSN tentang mudharabah,  

yaitu akad yang digunakan dalam perjanjian antar pihak penanam dana 

dan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian 

                                                 
50  Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum,  100. 
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keuntungan antar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya.51 

3) Deposito 

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah, yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dana atau unit usaha 

syariah. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito 

yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip 

mudharabah, yang mana bank dapat ememanfaatkan dananya dalam 

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

Mekanisme dan Fitur Deposito mudharabah sebagai berikut52: 

a) Bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana  

b) Bank mengelola dana tersebut sesuai batasan yang telah ditetapkan 

oleh pemilik dana atau tanpa adanya batasan dalam mengelola dana 

c) Dalam akad mudharabah muqayadah harus dinyatakan secara jelas 

syarat-syarat dan batasan oleh nasabah 

d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah sesui 

dengan kesepakatan diawal 

e) Bank dapat membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya 

yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening.  

f) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian dari keuntungan 

nasabah tanpa adanya persetujuan terlebih dulu dari nasabah.  

                                                 
51 Rizal Yaya, Aji, Ahim, Akuntansi Perbankan Syariah…, 96.  
52 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015), 38.  
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4. Financing to Deposit Rasio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio adalah kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan sebagi sumber likuiditasnya, atau seberapa jauh 

pemberian pembiayaan nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk 

segera memnuhi permintaan deposan yang akan menarik kembali dananya yang 

telah disalurkan oleh bank. Tingginya rasio FDR, memberikan indikasi bahwa 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.53 

Rasio FDR digunakan untuk mengukur likuiditas bank yang 

menunjukan kemapuan bank untuk memenuhi pembiayaan dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki oleh bank. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung nilai FDR sevagi berikut:  

𝐹𝐷𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 

Menurut kamsir (2003), bahwa sebagian Praktisi perbankan syariah 

menyepakati batas aman dari FDR suatu abnk adalah 85%, akan tetapi batas 

toleransi berkisar anatara 80%-110%.54Batas aman niali rasio FDR menurut 

peratutan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia adalah maksimal 

110%.Tujuan dari perhitungan nilai FDR adalah untuk mengetahui serta 

menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan 

oprasinya atau kegiatan usahanya. 

 

                                                 
53 Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: pustaka 

Belajar, 2010), 148.  
54 Kamsir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 272.  



35 

 

5. Non Performing Finanacing (NPF) 

Bank Indonesia menerbitkan peraturan-peraturan yang terkait dengan 

kegiatan perbankan, tidak ada peraturan yang membahas tentang 

pembiayaan bermasalah. Namun dalam perbankan syariah yang telah 

diterbitkan oleh direktorat perbankan syariah indonesia, di terbitkan istilah 

NPF yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.55 

Pembiayan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kegagalan 

dalam mengembalikan akibat adanya faktor kesenjangan atau faktor 

eksternal yang terjadi diluar kendali nasabah (debitur). Pembiayaan 

bermasalah ini dapat diukur melalui kolektibilitasnya, yaitu melalui kondisi 

pembayaran pokok dan bunga (bagi hasil ) pinjaman.56 

NPF =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
 x 100%  

Besarnya non performing financing(NPF) yang diaturan dalambank 

indonesia sebesar 5%, jika telah melebihi 5% maka akan mempengaruhi 

tingkat kesehatan baik. Semakin besar tingkat rasio non performing 

financing, maka semakin buruk kesehatan bank tersebut.  

Dasar Hukum Naqli dalam Al-Qur’an QS Al-Maidah[5]: 2 

َ  ۖۚ َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۖ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِ  َوالت َّْقَوٰى  َ َشِديُد اْلِعَقابِ  ۖ  َوات َُّقوا اّللَّ ِإنَّ اّللَّ ...” 
Artinya: “….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.”57 

 

                                                 
55Fatturahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012), 66. 
56Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabaha Terhadap Laba 

Melalui Variabel Intervening Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2009-2013,” JESTT Vol. 1 No. 8 (Agustus 2014), 568. 
57QS. Al-Maidah [5]: 2 
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Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko 

kemungkinan terhadap kondisi, serta kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya, sebagai contoh produk murabahah. 

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, ditetapkan 

kreteria-kreteria sesuai dengan angsuran nasabah dalam kemampuan 

membayar, yaitu sebagai berikut:58 

Tabel 2.1 

Kualitas Pembiayaan 

Perhitungan Non performing financing(NPF) Berdasarkan Kemampuan 

Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Syariah 

Jenis 

Pembiayaan 

Kategori yang Diperhitungkan dalam NPF 

Lancar Dapat 

Perhatian 

Khusus 

Kurang 

Lancar 

Diragukan Macet 

Murabahah, 

Istishna’, 

Ijarah, Qard 

Tunggakan 

kurang dari 1 

bulan 

Tunggakan 

belum 

melampaui 

90 hari 

Tunggakan 

lebih dari 90 

hari s.d 180 

hari 

Tunggakan 

lebih dari 

180 hari s.d 

270 hari 

Tunggakan 

lebih dari 

270 hari 

Salam Jangka 

waktu belum 

melampaui 

15 hari kerja 

Tunggakan 

belum 

melampaui 

90 hari 

Telah jatuh 

tempo s.d 60 

hari 

Telah jatuh 

tempo s.d 90 

hari 

Lebih dari 90 

hari 

Mudharabah, 

Musyarakah 

Tunggakan 

belum 

melampaui 1 

bulan 

Tunggakan 

belum 

melampaui 

90 hari 

Tunggakan 

s.d 90 hari 

realisasi bagi 

hasil di atas 

30% s.d 90% 

dari proyek 

pendapatan 

Tunggakan 

lebih dari 90 

hari s.d 180 

hari; realisasi 

bagi hasil 

kurang dari 

3%  

Tunggakan 

lebih dari 

180 hari; 

realisasi 

pendapatan 

kurang dari 

30% dari 

proyeksi 

pendapatan 

lebih dari 3 

periode 

pembayaran 

Sumber: Ihsan (2011:3) 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan dan macet.Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

                                                 
58Ibid, Faturrahman Djamil, penyelesaian pembiayaan bermasalah…, 69. 



37 

 

atau non performing financing, yaitu kesulitan-kesulitan keuangan yang 

dihadapi nasabah. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah yaitu: 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari perusahaan itu sendiri dan 

faktor utama yang paling dominan adalah manajerial.  Faktor majerial 

menimbulkan  kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan, yang mana dapat 

dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan kebijakan terkait pembelian dan 

penjualan, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan dan 

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan pada aktiva 

tetap secara berlebihan  dan permodalan yang tidak cukup.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kendali atau 

kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, 

perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagaan, perubahan-

perubahan teknologi dan lain-lain.59 

6. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba, yang diukur dalam satu periode. Profitabilitas juga merupakan 

ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana ia merupakan 

tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari 

                                                 
59Ibid, Faturrahman Djamil, Pemnyelesaian Pembiayaan Bermasalah...,hal72. 
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para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan 

minimalisasi resiko yang ada.60 

Rasio profitabilitas merupakan rasio meniali kemampuan perusahann 

dalam mencari keuntungan, apun jenis-jenis alat untuk rasio profitabilitas 

sebagi berikut61: 

1) Profit Margin  

Profit margin merupakan laba atas penjualan, yaitu mengukur 

margin yang diperoleh dari penjualan.Semakin tinggi nilainya, maka 

semakin baik karena kemampuan perusahaan dalam emmperoleh laba 

cukup tinggi. Pengukuran rasio ini dengan cara membandingkan antara 

laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.  

2) Return on Invesment (ROI/ROA) 

ROI/ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil keuntungan 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.RROI/ROA 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

emngelola investasinya. 

3) Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri, rasio ini menunjukan efesiensi penggunaan modal 

sendiri, semakin tinggi raio ini, semakin baik artinya pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 

4) Laba per Lembar Saham 

                                                 
60Ibid, Muhammad, Manajemen Dana Bank (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015),  255. 
61 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Kencana, 2010), 115  
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Laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham.Rasio yang rendah berarti kinerja manajemen kurang baik, 

apabila sebaliknya maka kesejahteraan pemagang saham meningkat serta 

berdampak pada oengembalian yang tinggi. 

5) Rsio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan adalah yang mengambarkan kemampuan 

perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditenggah pertumbuhan 

perekonomian dan sector usahanya.Rasio ini menganalisis pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan pendapatan per saham 

dan pertumbuhan deviden per saham. 

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia 

didasarkan pada dua indikator yaitu ROA atau tingkat pengembalian asset 

dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 

ROA adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.  

Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. 

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 

31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 

Berdasarkan prinsip Syariah, ROA didapat dengan cara mambagi laba sebelum 
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pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan 

untuk mencari ROA adalah sebagai berikut (Bank Indonesia):62 

ROA = 
𝑙𝑎𝑏𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 X 100% 

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan.ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income. Semakin 

tinggi return semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan 

kembali sebagai retained earning juga semakin besar.63 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah pondasi utama dimana hubungan antar 

variabel dijelaskan, diterangkan, dikembangkan dan dieloborasi dari rumusan 

masalah yang telah diidentifikasikan melalui proses wawancara, observasi 

maupun survei literatur.64 

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017 

 Menurut Muhammad (2002) dalam Zaim (2014), Pengelolaan 

pembiayaan murabahah dapat menghasilkan pendapatan yang diperoleh 

                                                 
62Dita Wulan Sari, “pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, non 

performing financing dan non performing financingterhadap profitabilitas bank umum syariah di 

Indonesia periode 2009-2012” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Diponogoro, 

Semarang 2013),  
63MudrajadKuncoro, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE, 

2002), 548. 
64Mudrajad Kuncora, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2013), 

52.  
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berupa margin, yang mana keuntungan tersebut akan dihimpun beserta 

keuntungan pembiayaan yang lain menjadi asset bagi bank untuk dikelola 

kembali berupa modal atau investasi. Pengelolaan pembiayaan ini juga 

mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank, dimana semakin banyak 

dana yang disalurkan dan pengembalian semakin lancer, maka laba yang 

diperoleh juga semakin tinggi dan sebaliknya.65 

 Penelitian Yunita, et al (2017) dan Fredrick Ogilo (2016), 

menunjukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas yang mana alat ukur yang digunakan adalah ROA. 

Artinya bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah, maka akan semakin 

banyak keuntungan yang didapatkan dan bertambanya asset  bagi bank, 

sehingga pembiayaan ini mencerminkan keadaan suatu asset bank.  

2. Pengaruh Pembiayaan Isthisna Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS) Periode 2015-2017 

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak 

berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi 

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan 

harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.66 

Penelitian Dewi, et al (2017), menunjukan bahwa pembiayaan 

isthisna mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dangan 

alat ukur menggunakan ROA. Besar kecilnya pembiayaan isthisna 

                                                 
65Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabaha Terhadap Laba 

Melalui Variabel Intervening Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2009-2013,” JESTT Vol. 1 No. 8 (Agustus 2014), 571. 
66 Ismail, Perbankan Syariah. Jakarta(Pernada Media Grup,2013), 143  
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mempengaruhi profitabilitas, semakin tinggi pembiayaan, maka keuntungan 

juga semakin tinggi dan laba bank syariah juga tinggi.  

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS) Periode 2015-2017 

Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang 

dihitung dengan return on asset (ROA). Semakin tinggi dana pihak ketiga 

akan meningkatkan tingginya ROA. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi dana pihak ketiga semakin tinggi pula pada profitabilitas 

Bank Umum Syariah yang dihitung dengan ROA.67 

Penelitian Agustin (2016), menunjukan bahwa dana pihak ketiga 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan alat ukur 

menggunakan ROA. Semakin tinggi penghimpunan dana pihak ketiga, 

semakin likuid bank syariah, maka penyaluran pembiayaan semakin banyak 

dan keuntungan yang didapatkan juga semakin tinggi, yang mana 

berpengaruh terhadap laba perbankan syariah.  

4. Pengaruh Financing To Deposit Rasio Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017 

Financing to Deposit Ratio(FDR) merupakan alat ukur untuk 

mengukur besarnya volume pembiayaan sehingga rasio Financing to 

Deposit Ratio(FDR) ini dapat menunjukkan kesehatan bank dalam 

memberikan pembiayaannya. Pramuka (2010:69) menjelaskan semakin 

tinggi Financing to Deposit Ratio(FDR) mengindikasikan bahwa sebuah 

bank lebih menekankan keuangannya pada penyaluran hutang atau 

                                                 
67Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), 69 
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pembiayaan yang lebih banyak. Semakin kecil Financing to Deposit 

Ratio(FDR) semaik baik likuiditas bank tersebut. Hasil penelitian Bambang 

Agus Pramuka ini menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio(FDR) 

berpengaruh signifikan dan sejalan searah atau positif terhadap profitabilias 

(ROA) bank umum syariah. Itu artinya, semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan bahwa semakin optimalnya fungsi intermdiasi yang dijalankan 

bank syariah, sehingga meningkatkan profitabilitas. 

Financing to Deposit Ratio(FDR) adalah perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang 

berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai 

sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Dengan 

penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan bank (ROA) 

akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh terhadap ROA. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhian (2012) menunjukkan 

bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

5. Pengaruh Pembiayaan Non performing financing Terhadap 

Profifitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017 

Pembiayaan bermasalah mencerminkan resiko pembiayaan didalam 

perbankan syariah, yang dikenal dengan non performing fianancing, 

semakin tinggi pembiayaan bermasalah mengakibatkan potensi keuntungan 

yang diperoleh. Menurut Kamsir (2006) dalam Kharisma (2012), 

menyatakan bahwa NPF yang tinggi dalam suatu pembiayaan akan 

memperbesar biaya, sehingga sangat berpotensi terhadap kerugian bank. 

Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan 
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bank, sehingga dapat menyebabkan jumlah pembiayaan non lancar semakin 

besar dan berpengaruh terhadap kerugian dalam kegiatan oprasionalnya 

yaitu penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.68 

Penelitian Syawal Harianto (2017), menunjukan bahwa NPF memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas, yang mana alat ukur yang digunakan 

adalah ROAbank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.Berdasarkan 

penelitian diatas bahwa Bank syariah akan mendapatkan laba yang tinggi, 

ketika nilai NPF mengalami penurunan, akan tetapi sebaliknya ketika nilai 

NPF tinggi maka laba yang didapatkan oleh bank akan menurun. 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68Kharisma, Dea Naufal, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Finance 

Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah,” Jurnal Fakultas Administrasi Bisnis Dan Keuangan, 

Institut Manajemen Telkom, 2.  
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang terjadi atau akan terjadi. Dalam penelitian, 

hipotesis merupakan pernyataan dari peneliti terkait hubungan antara variabel-

variabel dalam penelitian terdahulu dan juga pernyataan yang plaing spesifik.69 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunita, et al (2017), 

menunjukan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas yang mana alat ukur yang digunakan adalah ROA 

BPRS. Berdasarkan penelitian ini, bahwa murabahah mempengaruhi 

profitabilitas suatu bank, yang mana rasio yang digunakan dalam menilai 

pengaruhnya adalah ROA. 

Penelitian Dewi, et al (2017), menunjukan bahwa pembiayaan isthisna 

mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dangan alat ukur 

menggunakan ROA Bank Syariah. Berdasarkan penelitian ini, bahwa isthisna 

mempengaruhi profitabilitas suatu bank, yang mana rasio yang digunakan 

dalam menilai penagruhnya dalah ROA. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin (2016), menunjukan 

bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas dengan alat ukur menggunakan ROA Bank Umum Syariah. 

Berdasarkan penelitian ini, bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi 

profitabilitas suatu bank, yang mana rasio yang digunakan dalam menilai 

pengaruhnya adalah ROA. 

                                                 
69Ibid, Mudrajad Kuncora, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2013), 59. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriani, et al (2016), 

menunjukan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank 

syariah.Berdasarkan penelitian ini, bahwa FDR mempengaruhi profitabilitas 

suatu bank, yang mana rasio yang digunakan dalam menilai pengaruhnya 

adalah ROA. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syawal Harianto (2017), 

menunjukan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank 

pengkreditan rakyat syariah.Berdasarkan penelitian iniNPF mencerminkan 

adanya resiko pembiayaan, semakin tinggi NPF mengakibatkan potensi 

menurunya laba yang diperoleh pihak bank.Semakin rendah nilai NPF, maka 

laba yang diperoleh bank syariah semakin tinggi. 

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H1: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas  

H2: Pembiayaan Isthisna berpengaruh terhadap profitabilitas 

H3: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas 

H4:  Financing to deposit ratio berpengaruh terhadap profitabilitas 

H5:Non performing financingberpengaruh terhadap profitabilitas 

 


