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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya  teori yang 

digunakan dalam menkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu  penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi.Beberapa penelitian yang mendukung dan menjadi dasar penelitian 

yang akan dilakukan terkait dengan pengaruh pembiayaan produktif 

terhadap profitabilitas bank syariah dapat diuraikan dibawah ini : 

Penelitian pertama oleh Cut Afrianandra & Evi Mutia  (2014), 

penelitian ini dengan judul Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, 

Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas 

Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan 

yang diberikan melaluiketiga variabel secara simultan berpengaruh terhadap 

kondisi likuiditas perbankan syariah, dimana hal ini menunjukkan secara 

positif karena masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara 

mendapatkan pembiayaan untuk usaha, sedangkan bank mendapatkan 

keuntungan dari tingkat pengembalian pembiayaan tersebut. secara parsial 

yang menunjukkan pengaruh negatif adalah pembiayaan investasi, hal ini 

sesuia prinsip bank syariah yang melarang segala bentuk usaha yang bersifat 

spekulasi. 
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Penelitian kedua oleh Ulpiani  ( 2012 ), meneliti tentang Pengaruh 

Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI Syariah 

Cabang Makasar . Hasil analisis persamaan regresi antara pembiayaan 

bermasalah dengan profitabilitas yaitu Y=0.895 + 0.808X dan Koefisien 

determinasi R=0.951, hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa nilai sig 

dari pembiayaan -0,000 <0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pembiayaan bermasalah berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas. 10 

Penelitian ketiga oleh Irmawati (2018) , penelitian dengan judul 

Pengaruh Modal Kerja dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada 

Bank Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal 

kerja tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA dengan hasil 

perhitungan yang didapat adalah 0.246 dengan signifikansi 0.805>0.05. 

Variabel NPL memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA 

dengan hasil perhitungan yang didapat yaitu -11.480 dengan sinifikansi 

0.000<0.05. Kedua variabel modal kerja dan kredit macet (NPL) 

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA), hasil 

perhitungan yang didapat yaitu 139.718 dengan signifikansi 0.000<0.05. 11   

Penelitian Keempat oleh Hartini (2015), penelitian dengan judul 

Pengaruh Modal Kerja dan Investasi Terhadap Profitabilitas Pada PT. Pos 

Indonesia Bandung. Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

                                                             
10 Dewi Ulpiani, “ Pengaruh Ppembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BNI 

Syariah cabang Makassar“ (Skripsi Ekonomi Islam UIN ALAUIDDIN, Makassar 2012),45 
11 Irmawati, “ Pengaruh Modal Kerja dan Investasi Terhadap Profitabilitas Pada PT.Bank Mandiri 

“ (Skripsi Manajemen UIN ALAUIDDIN, Makassar 2018),41 
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secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara modal kerja dan investasi terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). 

Sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan uji t secara parsial 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara modal 

kerja terhadap profitabilitas perusahaan (ROA) dan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara investasi terhadap profitabilitas perusahaan (ROA).12 

Relevansi penelitian sekarang dengan  ketiga penelitian terdahulu yaitu 

terdapat kesamaan  variabel bebas dan variabel terikat, akan tetapi penelitian 

yang sekarang mengembangkan dan penambahan variabel  dari segi pembiayaan 

produktif yang terdiri dari dua variabel yaitu modal kerja dan investasi, serta 

penambahan variabel pembiayaan bermasalah. Variabel terikat pada penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu juga sama-sama memakai objek penelitian 

pada Bank Umum Syariah. Sedangkan  penelitian terdahulu hanya memakai 

variabel bebas pembiayaan mudharabah, musyarakah saja. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Bank Syariah  

a. Definisi Bank Syariah  

  Bank Syariah Pertama yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat 

Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank 

Muamalat masih tergolong stagnan, yang artinya masih belum menunjukkan 

                                                             
12 Yeni Sri Hartini, “ Pengaruh Modal Kerja dan Investasi terhadap Profitabilitas pada Pt.Pos 

Indonesia Bandung” , Jurnal Manajemen, Vol.3 No.3 (September, 2017),321-322 
 
 
  



12 
 

 
 

perubahan yang signifikan dari tahun pertahunnya. Namun sejak terjadinya 

krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, 

menimbulkan dampak bahwa para bankir berfikir bahwa bank Muamalat 

Indonesia merupakan satu-satunya bank Indonesia yang bertahan terhadap 

terjadinya krisis moneter. Tahun 199 diikuti dengan Bank Syariah Mandiri. 

Bank Syariah Mandiri Merupakan konversi dari bank susila Bhakti. Bank 

Susila Bhakti adalah bank konvensional yang telah dibeli oleh Bankl Dagang 

Negara dan dikonversikan menjadi Bank Syariah Mandiri.13 

  Bank Syariah merupakan bank yang mengoperasikan kegiatannya 

sesuai dengan prinsip syariah islam. Hal ini berarti bahwa operasi Bank 

syariah menggunakan tata cara yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah. Berbeda dengan sistem yang dipakai Bank Konvensional pada 

umumnya. Bank Syariah Mempunyai layanan yang membebaskan unsur 

bunga kepada semua nasabahnya. Bunga dalam bentuk apapun tetap 

dilarang dalam perbankan syariah karena bunga merupakan bentuk dari 

riba, oleh karena itu bank syariah tidak memakai sistem bunga.14 

Berdasarkan Al-qur’an larangan riba dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah :278 : 

َُكنُتمَمُّۡؤِمِننَيَيَََٰٓ َََوَذُرواََْماَبَِقَيَِمَنَٱلرِّبَ ٰوٓاَِْإن  ٨٧٢ي َُّهاٱلَِّذيَنَءَاَمُنواَْٱت َُّقواْٱَّللَّ
 ]٨٧٢,سورةَالبقرة[َ 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman”.15 
 

                                                             
13 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 31. 
14 Ibid 32 
15 Al-Baqarah (2) ayat 278 
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Undang-Undang  perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 

menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang banks Umum Syariah (BUS),  dan unit usaha syariah , 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 

jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unit usaha syariah (UUS), 

dan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum Syariah (BUS) 

adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai 

dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. 

b. Konsep Dasar Bank Syariah 

 Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.sumber dana yang 

didapatkan harus sesuai dengan syariah , alokasi investasi yang dilakukan 

menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan 

yang dilakukan harus sesuai dengan nuilai-nilai syariah.16 

Bank  syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip islam yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariat islam.17 salah satu unsur yang harus dijauhi 

dalam bermuamalah islam ada;lah praktik yang mengandung unsur riba. 

Dalam operasionalnya, bank merupakan usaha yang dilakukan pada zaman 

                                                             
16 Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global 
Sebuah tuntutan dan Realitas, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 50. 
17 Karnaeen A.Perwaatmaja, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti 
Wakaf, 1992), 28 
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Rasulullah, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak 

dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil 

ijtihad para cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan 

Al-Qur’an dan hadist. Dapat disimpulkan dari kedua pendapat diatas 

bahwasannya operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntutan Al-

qur’an maupun hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan 

lainnya sesuai dengan syariah islam.  

 Perbankan syariah tidak hanya semata mata mencari keuntungan dalam 

operasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan 

spiritualisme yang ingin dicapai. Perbedaan mendasar pada pernbankan syariah 

dengan konvensional adalah diharamkannya sistem bunga. Ulama fiqih 

bersepakat bahwa bunga termasuk dalam jenis riba yang diharamkan. 

Diantaranya adalah fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba yang 

diharamkan secara syar’i. Selain itu, di Mesir telah ditetapkan bunga pinjaman 

termasuk riba, baik pinjaman yang bersifat konsumtif ataupun produktif.18  

c. Pendapat Ulama’ Tentang Perbankan  

 Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai masalah 

perbankan ada kelompok yang menanggapi haram, menganggap samar 

(Syubhat), menganggap boleh (halal). Muhammad Abu Zahrah, Abul Al-

Arabi, dan Muhammad Nejatullah Ahiddiqi adalah kelompok yang 

mengharamkan bunga bank baik yang mengambilnya maupun yang 

mengeluarkannya. 

                                                             
18 Ibid 51 
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 Menurut Abul A’la Al-Maududi yang diikuti oleh Muhammad 

Nejatullah berpendapat bahwa bunga bank merupakan salah satu sumber 

dari sekian banyak sumber keburukan ekonomi, seperti depresi dan 

monopoli . adapun alasan yang dikemukakan oleh Al-Maududi anatara 

lain:  

a) Bunga pada pinjaman konsumtif memindahkan sebagian daya beli 

sekelompok orang yang kecenderungannya rendah, kelompok yang 

kecenderungannya rendah menanamkan kembali pendapatannya dari 

bunga sebagai modal baru. Hal ini berarti permintaan konsumen turun 

yang diikuti dengan kenaikan produksi. 

b) Bunga pada pinjaman produktif meningkatkan ongkos produksi 

sehingga menaikkan harga barang barang konsumsi. Maksutnya bahwa 

pinjaman produktif dapat menaikkan harga produksi yang berarti 

penaikan harga barang-barang. 

 Alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Nejatullah 

Shiddiqi adalah sebagai berikut: 

a) Bunga bersifat menindas (dzalim) yang menyangkut pemerasan. 

dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah ditolong oleh 

yang kuat, tetapi dengan bunga orang yang lemah ditolong kemudian 

diharuskan membayar bunga. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

yang kuat (penanam modal ) menggunakan kesempatan dalam 

kesempitan. Dalam pinjaman produktif dianggap pengambilan tidak 
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adil, mengingat bunga yang harus dibayarkan sudah ditentukan 

ketika meminjam, sementara keuntungan usaha belum pasti. 

b) Bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang yang 

kaya yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan kekayaan. Hal ini 

berlawanan dengan kehendak  Allah yang menghendajki penyebaran 

pendapatan dan kekayaan yang adil. 

c) Bunga dapat menciptakan kondisi manusia penganggur, yaitu para 

penannam modal dapat menerima setumpukan kekayaan dari bunga-

bunga modalnya sehingga mereka tidak lagi bekerja untuk 

kebutuhan hidupnya. 

 Pendapat ketiga adalah pendapar yang menghalalkan pengambilan 

atau pembayaran bunga di bank yang ada, baik bank negara maupun 

bank swasta. Pendapat ini dipelopori oleh A.Hassan, Alasan yang 

digunakan adalah firman Allah SWT. 

ََأۡضعَٰف َٱلّرِبَ ٰوْٓا ُكُلوْا
ۡ
َََت َََل ََءاَمُنوْا َي َُّهاٱلَِّذيَن َعَفةٗ  يَٰٓ َمُّضَٰ ََوٱت َُّقواَْٗ  ا  ََۖ ٱَّللَّ

 .َلَعلَُّكۡمَتُ ۡفِلُحوَنَ
Artinya : Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. 
(QS. Ali Imran :130) 
 
 Jadi yang termasuk riba menurut A. Hasan adalah bunga yang 

berlipat ganda. Bila bunga hanya dua persen dari modal pinjaman 

itu. berarti itu tidak berlipat ganda sehingga tidak riba yang 

diharamkan oleh islam. Pendapat  A. Hasan ini dibantah oleh Fuad 

Mochfammad Fachruddin dalam bukunya yang berjudul Riba dalam 

Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi. Menurut Fuad 
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Mochammad Fachruddin dalam surat Ali Imran Ayat 130 dijelaskan 

bahwa riba yang berlipat ganda atau riba jahiliyah, sedangkan bunga 

tidak berlipat ganda. Hal ini tidak berarti bahwa bunga yang tidak 

berlipat ganda itu boleh. 

d. Kondisi Perbankan Syariah di Indonesia 

 Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah menyeret 

perbankan dalam kondisi yang sangat kritis, hal ini terjadi karena 

“negative spread” yang tidak bisa dihindari. Sejalan dengan kondisi 

tersebut Bank Indonesia berupaya meningkatkan ketahanan sistem 

perbankan, melakukan penyempurnaan dan pengawasan bank serta 

peningkatan mutu pengelolahan perbankan (good governance).19 

Padatahun2008, UU No.21 tentang perbankan syariah yang telah disahkan, 

dimana UU tersebut menambah kuatnya eksistensi bank syariah.20 

 Pencatatan terakhir pada Laporan Perkembangan Perbankan 

Syariah (LPPS) ditahun 2016 jumlah pelaku usaha perbankan syariah 

tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS) , 21 Unit Usaha Syariah. Pada 

Kuartal III (September) 2016 terdapat penambahan 1 bank umum syariah 

yaitu PT. Bank Aceh Syariah yang merupakan konversi dari PT. Bank 

Aceh. Namun pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) Desember 2017 

sudah mengalami perubahan dengan jumlah 13 BUS dan 34 UUS. 

                                                             
19 OktavianabKartika Ulfi, Financial Ratio to Distinguish Islamic Banks, Islamic Bussiness 
Units and Conventional Banks in Indonesia Cet I, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 6. 
20 Gita Danuprata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta:Salemba Empat, 
2013), 32. 

 



18 
 

 
 

 Publikasi Islamic Financial Services Industry Statibility Report 

2016, disebutkan perbankan syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu 

kontributor perkembangan perbankan syariah global yang diestimasi 

memiliki total aset sebesar $1.9 trilliun di akhir tahun 2016 dengan 

konstribusi sebesar 2.5% dari total aset keuangan syariah global. 

 Laporan Asian Development Bank Tahun 2016 disebutkan bahwa 

Indonesia turut berkonstribusi sebesar 13.4 % dari seluruh aset Perbankan 

Syariah di Asia yang mencapai sebesar $209.3 miliar. Global Islamic 

Finance Report 2016 juga menyebutkan Indonesia bersama UEA, Kuwait, 

Bahrain, dan Qatar dikelompokkan menjadi emerging leaders sebagai 

Negara yang berpotensi untuk memiliki pengaruh pada keuangan syariah 

global.21 

 Aset Perbankan syariah di tahun 2017 tercatat 424.181 milliar 

rupiah. Sebelumnya aset perbankan syariah pada tahun 2016 tercatat 

mengalami peningkatan 61.6 trilliun atau tumbuh 20.28%. Bank Umum 

Syariah (BUS) memberikan sumbangan terbesar karena adanya konversi 

BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah mencapai Rp. 18.95 trilliun atau 

sebesar 5.18% dari total aset perbankan syariah nasional. Hal tersebut juga 

berdampak pada peningkatan profitabilitas. Perbankan syariah yang 

menembus angka 5% per desember 2016 profitabilitas perbankan syariah 

mencapai 5.33% atau meningkat sebesar 0.46% dari 4.87% pada tahun 

2015. 

                                                             
21 Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2016, diakses pada 12 Juli 2018 dari 
ww.ojk.go.id 
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2. Kinerja Bank Umum Syariah 

1) Pertumbuhan Bank Syariah 

Seiring dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun 

pembiayaan yang relatif tinggi dibandingkan perbankan nasional, serta 

peningkatan akses jaringan yang dapat menjangkau kebutuhan 

masyarakat secara lebih luas, perbankan syariah memiliki fundamental 

yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum membaiknya 

perekonomian nasional.  

Pertumbuhan Bank Umum Syariah lebih cepat dibandingkan 

Bank Umum Konvensional. Aset perbankan syariah mencapai 372,28 

trilliun per April 2017. Aset ini tumbuh 22,69% secara tahunan atau 

tumbuh tertinggi sejak tahun 2014. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi 

pada Bank Umum Syariah sebesar 23,39% per Apreil 2017. Sedangkan 

Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah masing-

masing sebesar 21,98% dan 16,42%.  

2) Financing to Deposit Ratio (FDR)  

Financing to deposit ratio (FDR) mencerminkan kemampuan 

bank dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan 

modal.22 FDR menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah 

dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya 

kepada nasabah deposan. Pemmbayaran yang dilakukan oleh Bank 

Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan 

                                                             
22Suryani “Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas 
perbankan di Indonesia, STAIN Lhoksumawe Walisongo”, Vol.19, No. 1 (Mei 2011), 24. 
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pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan 

kata lain Financing to Deposit Ratio (FDR), ini digunakan untuk 

melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi 

kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada 

nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut.  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang 

menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit 

dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Besarnya FDR 

yang diijinkan adalah 80% < FDR < 110%, artinya minimum FDR 

dalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%. 

Adapun rumus yang digunakan untuk FDR sebagai berikut.23 

FDR =                 

                       
 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dihitung dari perbandingan antara 

total pembiyaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total 

pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dari sisi Pembiayaan 

bank syariah telah menyalurkan dananya sebesar Rp.259,47 trilliun atau 

tumbuh 17,70%. Angka tersebut tumbuh dua kali lipat dibandingkan industri 

perbankan yang tumbuh 9,4%. Bukan hanya itu, dana pihak ketiga (DPK) 

tumbuh lebih tinggi sebesar 24,78 di April 2017. 

                                                             
23 Lampiran 1d Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 hal.2, 
diakses pada tanggal 22 Februari 2018 dari http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-
peraturan/Contents/Perbankan-2004.aspx 
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3) Risiko Pembiayaan Menurun 

Sementara itu menurunnya laju pertumbuhan pembiayaan pada 

tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 tersebut disebabkan bank 

syariah bertindak lebih hati-hati seiring dengan meningkatnya NPF 

pada triwulan III tahun 2009. Sejalan dngan upaya perbaikan yang 

dilakukan bank, pada akhir tahun 2009 NPF bank Menurun 

dibandingkan triwulan III tahun 2009 menjadi 4%.24 

4) Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah 

adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaanya belum mencapai atau 

memenuhi target yang diinginkan seperti : pengembalian pokok atau 

bagi hasil yang bermasalah pembiayaan yang tergolong perhatian 

khusus, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi 

terjadi penunggakan atau pengembalian. Status NPF pada prinsiupnya 

didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk mmbayar 

kewajibannya, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok.  

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Haddad 

menambahkan pembiayaan bermasalah atau NPF perbankan syariah 

masish terkendali hingga akhir tahun 2016. Per akhir November 2016  

NPF perbankan syariah berada pada level 3,2. Adapun penyumbang 

terbesar NPF perbankan syariah tahun lalu berasal dari sektor 

perdagangan. Hingga oktober 2016, rasio NPF sektor perdagangan 

                                                             
24 ibid 376 
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sebesar 8,36% atau setara RP 2,4 triliun. Sebagai perbandingan, NPF 

sektor perdagangan sebesar Rp.2,09 triliun di akhir 2015. Dengan kata 

lain, NPF sektor perdagangan melonjak 17,48 secara tahunan.  

Besarnya Non Performing Financing (NPF) yang diperbolehkan 

di Bank Indonesia adalah 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi 

tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu mengurangi nilai skor 

yang diperoleh. Presentase NPF di sektor perdagangan masih diatas 5% 

sehingga harus dibatasi ekspansi ke sektor perdagangan. Besarnya nilai 

Non Performing Financing dapat dihitung dengan rumus:25 

NPF =                            
                

 

Standar terbaik NPF menurut Bank Indonesia yaitu berada dibawah 5%. 

5) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen. Menurut Wiagustini (2010) profitabilitas adalah 

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran 

efektivitas pengolahan manajemen perusahaan. Kemampuan 

memperoleh laba atau profit dapat diukur dari modal sendiri maupun 

dari seluruh dana yang diinvestasikan kedalam perusahaaan. Definisi 

lain menurut Brigham dan Houston (2001) profitabilitas adalah hasil 

bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan.26  

                                                             
25 Lampiran Ib Surat Edaran Bank Indonesia NO.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 hal.17) 
diakses pada tanggal 22 Februari 2108.  
26 Brigham & Houston, Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan (Jakarta: Erlangga,2001) 
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Sedangkan menurut Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan , total 

aktiva maupun modal sendiri. Maka dapat disimpulkan dari pengertian 

tersebut bahwa yang dimaksud profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba atau nilai akhir operasional perusahaan selama 

periode tertentu. Setiap Perusahaan pasti selalu berusaha untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Laba bersih perbankan syariah hingga akhir 

2017 mencapai 3,08 triliun. Nilai tersebut melonjak 47,36% dibandingkan 

perolehan pada akhir 2016 yang mencapai Rp.2,09 triliun.  

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Umum Syariah 

(BUS) mencatat perolehan laba bersih yang lebih rendah yakni mencapai RP 

967 Milliar pada akhir tahun 2017 daeri Rp 952 miliar pada akhir tahun 2016. 

Perolehan laba bersih tersebut berasal dari pembiayaan yang mencapai Rp 

30,67 trilliun. Adapun total pendapatan dikonstribusi oleh pendapatan bagi 

hasil yang mencapai Rp 9,48 trilliun, Pendapatan piutnag Rp 19,7 trilliun dan 

pendapatan Ijarah (sewa) sebesar Rp 1,12 trilliun. 

3. Analisis Pembiayaan  

  Analisis Pembiayaan merupakan langkah yang penting untuk realisasii 

pemberiian pembiayaan pada bank syariiah, karena dari analiisa pembiiayaan 

bank syariiah bisa mengukur tingkat kemungkiinan pembiayaan tersebut akan 

mengalamii kegagalan. Analisis pembiayaan inii dibuktikan oleh pelaksana 

pembiiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk:27 

                                                             
27  Greuning, dkk., Analisis Risiko Perbankan, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 139. 
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a) Menilai Kelayakan usaha calon pemiinjam 

b) Menekan risiiko akiibat tidak terbayarnya pembiayaan 

c) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak 

 Prinsip Analisis Pembiiayaan pedoman-pedoman yang haruus 

diperhatikan oleh bank syariiah dalam pemberian pembiayaan saat 

melakukan analiisis pembiayaan. Secara umum priinsip pembiayaan 

didasarkan pada priinsip 5C + S, antara lain: 

a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiiayaan 

b. Capacity artinya kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan 

mengembalikan pembiayan yang diambil. 

c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukaan 

d. Collateral artinya jamiinan yang yang diberikan nasabah kepada pihak 

bank 

e. Condition artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak. 

f. Syariah penilaian ini dilakukan untuk menegaskaan bahwa usaha yang 

akan dibiayai tidak melanggar syariah sesuaii dengan fatwa DSN bahwa 

:pengelola tidak boleh menyalai hukum syariah islam dalam 

tiindakannya”. 

 Selain analisis diatas, harus dilakukan prinsip 5P yang terdiri dari: 

a. Party, yaitu adanya para piihak (mudharib dan shahibul maal). 

b. Purpose, yaitu tujuan pemberian pembiayaan yang harus diketahui oleh 

pihak bank. Apakah pembiiayaan benar-benar untuk tujuan seperti 

perjanjian dalam akad pembiayaan. 
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c. Payment, yaitu memperhatikan apakah sumber pembayaraan 

pembiiayaan dari calon mudharib cukup tersedia dan cukup aman. 

d. Proyection yaitu perolehan laba usaha calon mudhariib agar bank dapat 

mengetahui seberapa besaar proyeksii keuntungan yang akan didapat Bank. 

e. Protection, yaitu perlindungan terhadap pembiayaan 

 Tujuan analisis pembiayaan diatas untuk meyakinkan bahwa 

pembiayaan yang dimohonkan itu layak dapat dipercaya serta tidak fiktif. 

4. Pembiayaan Bermasalah 

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah  

   Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalamii kesuliitan dalam pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan 

atau faktor eksternal diluar kemaampuan kendali debiitur. Pembiayaan 

bermasalah biasanya disebut Non Performing Loan atau Non Performing 

Financing pada perbankan syariah yang bisa diukur dari tingkat 

kolektibilitasnya.28 Kolektibilitas merupakan suatu gambaran dimana 

kondisi pembayaran pokok serta nisbah bagi hasil serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah ditanamkan kembali 

dalam surat-surat berharga.  

   Penilaian kolektiibilitas kredit diggolongkan menjadi 5 kelompok, 

antara lain: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet. Pemberian kredit jika dikaitkan dengan kolektibiliitas, maka yang 

dapat digolongkan kredit bermasalah yaitu kredit yang mempunyai 

                                                             
28 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan perbankan, 
(Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 358 
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kualitas kuraang lancar diragukan, dan macet. Perlu adanya persyaratan 

yang ketat dalam kebijakan pemberian kredit agar dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan 

menghilangngkaan timbulnya masalah-masalah seperti penunggakan 

pembayaran. Kecenderungan kerugian yang tiimbul dari pembiayaan yang 

disalurkan pada dasarnya disebabkan kurangnya perhatian bank secara 

serius setelah kredit berjalan.  

   Masalah yang sesungguhnya dalam pembiayaan bermaslah adalah 

masalah deteksi dini, dimana saat kredit mengalami masalah dapat segera 

diketahui sehingga masih ada waktu untuk melakukan pencegahaan 

terhadap kerugian yang ditimbulkan.29 Pembiayaan bermasalah tersebut 

dari segi produktifitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya 

menghasilkan pendapatan bagi bank.  Sudah tentu mengurangi pendapatan, 

sedangkan darin segi nasional, mengurangi konstribusinya terhadap 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.30 

   Non Performing (NPF) dengam Non Performing Loan (NPL) 

menunjukkan besarnya risiko kredit, semakin tinggi NPL menunjukkan kinerja 

operasional bank dalam pengelolahan kredit yang tidak optimal. Sekaligus 

terindikasi tingkat risiko pemberian kredit pada bank cukup tinggi searah 

dengan NPL yang dihadapi bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan yaitu 

memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko 

pemberiian kreditagar berada pada parameteryang dapat diterima. 
                                                             

29 Ibid 359 
30 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2012), 66. 
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   Risiko kredit adalah risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai kesepakatan diawal. 

Risiko kredit muncul dalam banking book dan trading book bank. Pada 

banking book, risiko ini muncul pada saat nasabah gagal memenuhi 

kewajiban membayar hutang secara penuh dengan waktu yang sudah 

disepakati. Akibat dari risiko kredit yaitu ketidakpastian pada laba bersih 

dan nilai pasar dari ekuitas yang timbul dari lambatnya atau tidak 

terbayarnya pokok pinjaman dan bunganya. Sedangkan risiko pada trading 

book muncul ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban yang sudah 

tertulis dalam kontrak. Hakl ini, dapat memicu terjadinya risiko 

pembayaran, ketika hanya satu pihak yang bersepakat membayar sehingga 

dapat menimbulkan potensi kerugian.31  

b. Kriteria nasabah bermasalah 

   Pembiayaan bermasalah terjadi akibat adanya piha-pihak yang 

tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai ayat Al-Qur’an Surat As-

Shaad : 24 

ََكِثري ََوِإنَّ َنَِعاِجِوۦ  ََليَ ۡبِغيَبَ ۡعُضُهۡمََعَلٰىَٗ  َقاَلََلَقۡدَظََلَمَكَِبُسَؤاِلَنَ ۡعَجِتَكَِإََلٰ َنَٱۡۡلَُلطَآِء اَمِّ
ِتََوَقِليل ٱلصَِّٰلحَٰ َٱلَِّذيَنََءاَمُنوْاََوَعِمُلواَْ َاَفَ تَ نَُّٰوََفٱۡستَ ۡغفَََٗ  بَ ۡعٍضَِإَلَّ ََداُوۥُدَأَّنَّ ََوَظنَّ َرََربَّوُۥَمَّاَُىۡمۗۡ

ََراِكع ََوَأََنبَٗ  َوَخرََّّۤ  [٨٢]سورةَص,٨٢ََاَّۤ
 Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali 
orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”32 

                                                             
31 Khan, Tariqullah, Habib Ahmed, Manajemen Risiko : Lembaga Keuangan Syariah, 
(Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 12-13. 

32 QS. As Shaad [38] :24 
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   Pada kasus pembiayaan bermasalah, nasabah yang telah meminjam 

dana dari pihak bank telah dianggap mengingkarii janjii untuk membayar 

utang yang sudah jatuh tempo, sehingga menyebabkan keterlambatan 

pembayaran bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan bermaslah 

didalamnya meliputi pembiayaan macet, meskipun tidak semua 

pembiayaan vermasalah adalah pembiayaan macet. 

   Ketidak lancaraan nasabah dalam membaayar angsuran pokok 

maupun bagi hasil atau profit margin menyebabkan adanya kolektibilitas 

pembiayaan. Secara umum kolektiibilitas pembiayaan di Bank syariah 

dapat dikategoriikan:33 

a) Lancar  

  Apabila Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, 

sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan 

secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap 

dan peningkatan agunan kuat. 

b) Dalam Perhatian Khusus  

  Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan 

secara teratur, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan 

agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang 

yang tidak prinsipil. 
                                                             

33 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : 
Sinar Grafika, 2012), 69. 
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c) Kurang Lancar  

 Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

margin yang telah melewati 90 hari sampai denga 180 hari, 

penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, 

dokumentasi perjanjian piutang kurang legkap dan pengikatan agunan 

kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian 

piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk 

menyembunyikan kesulitan keuangan. 

d) Diragukan  

  Apabila terdapat tunggkan pembayaran angsuran pokok atau 

margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah 

tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya , 

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang. 

e) Macet 

  Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau 

margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang 

dan pengikatan agunan tidak ada. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dikatakan dalam kriteria bermasalah adalah pembiayaan yang tidak 

terbayar oleh peminjam yang merupakan dalam kriteria bermasalah ada 

tiga yaitu: kurang lancar,diragukan, dan macet. 
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c. Kriteria Penilaian NPF 

NPF (Non Performing Financing) NPF =                     
                

 x 100% , 

Adapun Kriteria penilaiannya,yaitu: 

1. NPF    2% dari segi aset sangat baik dengan risiko minimal  

2. 2%  NPF < 5% dari segi kualitas asset baik. 

3. 5%   NPF < 12% dari segi kualitas aset kurang baik  

4. NPF   12% dari segi kualitas aset tidak baik.  

 

c. Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah  

 Sebagaimana dijelaskan, bahwa pembiayaan bermasalah muncul 

dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh 

bank kepada nasabahnya. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai 

ini sering menjadi pembahasan utang piutang. Pembahasan berikut akan 

menjelaskan tentang landasan utang piutang dan etika berutang.  

1. Landasan Utang Piutang  

 Ajaran islam yang bersandarkan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW 

mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam bermuamalah. Atau 

karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini 

dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. 

 Disamping ayat-ayat tersebut berdasarkan hadist riwayat Al-

Bukhori dan Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa : “Rasulullah SAW 

membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menjadikan baju 

besinya sebagai barang jaminan”34 

                                                             
34 Ibid 75 
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 Dari ayat serta hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa islam 

mengakomodir kegiatan transaksi secara tunai atau utang, dengan syarat 

semua transaksi dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya 

saksi-sakso dan barang jaminan sebagai perlindungan. Tujuan prosedur 

tersebut agar hubungan utang piutang yang dilakukan para pihak yang 

melakukan akad terhindar dari kerugian.` 

2. Etika Utang Piutang  

a) Menepati Janji 

 Apabila telah diikat perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu, 

maka wajibwajib ditepati janji tersebut.menepati janji adalah wajib dan 

setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya, sebagaimana 

dijelaskan dalam surah Al-Maidah:1 dan Al-Isra ayat  34: 

َ اِم َع  ْ اْْلَن ُة َََبِيَم ْم ُك ََل لَّْت ِح َُأ َۚ وِد ُق ُع ْل واَِِب ْوُف واََأ ُن َآَم يَن اَالَِّذ ي َُّه ََأ ََي
َ َاَّللَّ نَّ َِإ َۡۗ ُرٌم َُح ْم ُت نْ  ََوَأ ِد ْي لِّيَالصَّ َُمُِ َر يْ  ََغ ْم ُك ْي َل ََع ٰى َل  ْ ت  ُ اَي ََم َلَّ ِإ

رِيدَُ اَُي ََم ُم  ََيُْك
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad 
itu.”35 

ُهۥََۚوَأۡوُفواَْبِٱۡلَعۡهدَِ َوََلَ ُلَغََأُشدَّ َيَ ب ۡ َبِٱلَِِّتَِىَيََأۡحَسُنََحَّتَّٰ تَ ۡقرَبُواََْماَلَٱۡليَِتيِمَِإَلَّ  
ََكاَنََمسََۡ ٗا  ولَ َُِإنََّٱۡلَعۡهَد  

Artinya : “Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung 
jawabannya.”36 
 
 
 
 
 

                                                             
35 QS. AL.Maidah [7]:1 
36 QS. Isra [15]: 34 
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b) Menyegerakan Pembayaran Utang 

 Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha 

membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila 

dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar 

utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-

sungguh membayar utangnya. Rasulullah bersabda “Barang siapa 

yang menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan 

membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan  barang 

siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan 

maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka 

Allah pun akan membinasakannya” (H.R. Bukhari). 

c) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang 

 Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu 

termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap sikap orang yang 

mengingkari janji (munafiq). Hal ini sebagaimana dijelaskan 

Rasulullah SAW, bahwa: 

“ Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu 
adalah suatu kedzaliman” (HR.Jamaah). 

 

d) Lapang dada Ketia Membayar Utang  

 Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku tasamuh (toleransi) atau 

lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan 

dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. 

Rasulullah bersabda: 
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“semulia-mulia mu’min, ialah orang yang mudah dalam penjualan, 
mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam 
penagihan (piutang)”. (H.R. Thabrani). 
 

5. Pembiayaan Modal Kerja  

a. Pengertian Pembiyaan Modal Kerja   

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaaan untuk memenuhi 

kebutuhan Peningkatan Produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah 

hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of place dari suatu barang.37 Pembiayaan Modal kerja menurut 

Istilah adalah dana yang dikeluarkan oleh suatu bank, yang diberikan 

kepada nasabah. Karena modal meruapakan hak pemilik atas kekayaan 

suatu perusahaan.38 Straub & Attner (1994) mendefinisikan bahwa bisnis 

adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan 

barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh profit.  

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa kenaikan permintaan barang yang 

tidak diimbangi dengan kenaikan penawaran/produksi barang akan 

mendorong kenaikan harga barang.39 Sebaliknya, kenaikan 

persediaan/produksi yang diikuti dengan penurunan permintaan barang 

akan menurunkan harga. Ibnu Khaldun Menjelaskan bahwa kekayaan 

suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, 

tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dengan neraca 

                                                             
37 Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani,2001), 
hlm.160 
38 Soemarso, Akutansi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT,Rineke Cipta, 1996), hlm. 248 
39 Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Ecinomics : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi 
Solusi (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 375 
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pembayaran yang positif.40 Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-

banyaknya tapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor 

prosuksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak akan ada nilainya. 

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat 

likuid (cash), piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri atas 

persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan 

barang jadi. Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan satu atau 

kombinasi darui pembiayaan likuiditas, piutang, dan pembiayaan 

persediaan.  

Pembiayaan Modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka 

pendek yangdiberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu 

pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan bisa diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan modal kerja dilakukan dengan 

atas dasar analisis terhadap debitur secara kseseluruhan.41 Fasilitas 

pembiayaan modal kerja diberikan kepada seluruh sektor/subsektor yang 

dinilai prospek, dan tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak 

dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan 

jenuh oleh bank Indonesia. Pembberian fasilitas pembiayaan modal kerja 

dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan 

keuntungan bank.42 

                                                             
40  Veithzal Rivai, et  al.,  Islamic Financial Management  (Bogor: 2010), 14-15. 

41 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta:PT.Raja Grafindo 
Persada, 2013), 234. 
42 Ibid 



35 
 

 
 

b. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja  

Menurut Ascarya, Kenutuhan Pembiayaan Modal Kerja dapat dipenuhi 

dengan berbagai cara. Anatara lain:43 

1) Bagi hasil 

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam. Dengan berbagi hasil 

kebutuhan mlodal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua 

belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. 

Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam usaha mengurangi 

kemungkinan risiko bank dapat memilih menggunakan akad 

musyarakah. 

2) Jual Beli  

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan ungtuk membiayai barang 

dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan 

akad murabahah. Dengan akad ini, kebutuhan modal pedagang terpenuhi 

dengan harga tetap. sementara bank syariah mendapatkan keuntungan 

margin tetap dengan meminimalkan risiko. Kebutuhan modal kerja usaha 

kerajinan dan produsen kecil dipenuhi dengan akad slam. Dalam hal ini, 

bank syariah menyuplai dengan input produksi sebagai modal salam yang 

ditukar dengan komoditas untuk dipasarkan kembali. 

c. Analisa Pembiayaan Modal Kerja  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa 

pemberian pembiayaan antara lain:44 

                                                             
 43 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta :Rajawali Pers,2011), hlm.124-125 
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1) Jeniis Usaha, Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha 

berbeda-beda.  

2) Skala Usaaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat 

tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar 

skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar. 

3) Tingkat kesulitan ushaa yang dijalankan.  

  Pemberian Modal kerjaa , bank harus memiliki tingkat daya 

analisis yang kuat mengenai sumber pembayaran kembali, yakni 

sumber pendapatan proyek yang akan dibiayainya.  

d. Konsep Modal Sebagai Kapital 

 Modal Sebagai Kapital merupakan semua bentuk kekayaan yang 

dapat digunakan langsung dalam produksi untuk menambah output. 

Lebih khusus dapat dikatakan bahwa modal terdiri dari barang-barang 

yang dibuat untuk menggunakan produksi pada masa yang akan 

datang. Masalah modal kapital ini disebutkan dalam firman Allah QS. 

Al-Ma’arij:24-25. 

ِِلِۡمََحقَّ لِّلسَّآِئِلََوٱۡلَمۡحُروِم٨٢ََََٗ  مَّۡعُلومَٗ  َوٱلَِّذيَنَِفَٓأَۡموَٰ  
[٨٢-٨٢]سورةَال معارج,ََ  

 
Artinya :“24.dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian 
tertentu , 25.Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 
mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).45 
 

                                                                                                                                            
 44 Ibid  hlm.234-235 
45 QS. Al-Maarij [] : 24-25 
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 Kedua surat diatas menjelaskan bahwa mengakui kewajiban dari 

Allah yang menyangkut masalah harta dan menunaikan kewajiban 

tersebut dengan lapang dada, seperti memberikan makan kepada orang 

yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta, tetapi 

memang berhak (layak) untuk menerimanya, sesuai dengan firman-

Nya,” dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu 

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 

apa-apa (yang tidak mau meminta) karena memiliki rasa malu dan 

menjaga harga diri”. 

6. Pembiayaan Investasi  

a. Pengertian Pembiyaan Investasi    

Invesatasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan 

diikemudian harii atau menempatkan modal atau dana pada suatu aset 

yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya 

dimasa yang akan datang.  Sedangkan investasi syariah adalah kegiatan 

mengembangkan  uang melalui pemanfaatan berbagai sumber daya dengan 

motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sejalan dengan prinsip 

syariahIslam. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu:46 

a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar. 

b) Investasi pada aktiva tetap atau proyek 

c) Investasi dalam surat berharga 

                                                             
46 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT.Raja 
Grafindo Persada,2010), 236. 
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 Dana yang ditanamkan pada aktiva tetap seperti pada dana yang 

diinvestasikan pada aktiva lancar yang juga mengalami proses 

perputaran. Baik dalam aktiva lancar maupun tetap dilakukan dengan 

harapan perusahaan akan memperoleh kembali dana yang sudah 

diinvestasikan. 

b. Macam Macam Investasi  

1) Real Investment, adalah investasi yang berhubungan dengan bisnis 

di sektor riil. Dimana aspek ini lebih didominasi oleh industri 

perbankan. 

2) Financial Investment, adalah investasi yang dilakukan pada aspek 

keuangan. Seperti, obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal.47 

c. Skema Investasi Syariah  

1) Skema Bagi Hasil  

a) Musyarakah adalah skema investasi syariah melalui pengelolaan 

usaha dengan penggabungan modal anatara pengelola usaha 

maupun investor. Jadi modal berasal dari dua belah pihak. 

b) Mudharabah adalah skema investasi syariah melalui pengelolaan 

usaha dengan permodalan penuh dari investor kepada pengelola 

usaha. Disini, investor memepercayakan sejumlah modal usaha 

kepada pengelola usaha dengan suatu perjanjian pembagian 

keuntungan. 

                                                             
47 Ibid 250 
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2) Skema Jual Beli (Murabahah) skema investasi ini berdasarkan selisih 

harga beli dengan harga jual yang menjadi keuntungan investor. Jual 

beli ini dapat dilakukan secara tunai maupun dicicil. 

3) Skema Ijarah adalah skema investasi berdasarkan kontrak sewa, 

dimana investor mendapat keuntungan dari harga sewa aset yang 

menjadi objek sewa. 

4) Skema sewa + jual beli sekama investasi berdasarkan kontrak sewa 

yang  pada akhir masa sewa ditambah dengan hak jual beli aset yang 

menjadi objek sewa.48 

d. Pola Investasi  Dalam Islam  

  Berbagai pengertian investasi yang dikemukakan oleh para 

pakar dan ahli ekonomi bermacam-macam formulasi, akan tetapi 

intinya merupakan komitmen atas jumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain 

menempatkan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan di 

masa yang akan datang.49 

  Adapun investasi yang berdasarkan syariah, mendasarkan 

Firman Allah dalam Surat Al Hasyr Ayat 18: 

                                                             
48 Muhammad, Manjemen Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 25 

49 Ismail Nawawi, Pembangunan dalam Perspektif Islam: Kajian Ekonomi, Sosial dan 
Budaya, ( Surabaya : Cv.Putra Media Nusantara, 2009), 92. 
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َي َُّهاٱلَِّذيَنََءاَمُنواَْٱت َُّقواْٱَّللََََّوۡلتََ َمۡتَِلَغدَٗ  نظُۡرَنَ ۡفسيَٰٓ َِإنََّٱَّللَََّٗ  مَّاََقدَّ ََوٱت َُّقواْٱَّللََّۚ
 ََۖ َخِبرُيُۢ

 ِبَاَتَ ۡعَمُلون
  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.50 
 
  Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa: 

Ditafsirkan dengan: hitungan dan instropeksilah diri kalian sebelum 

diintropeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (invest) 

untuyk diri kalian untuk amal shaleh sebagai bekal kalian menuju 

hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan di depan 

Allah. Demikian Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang 

beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal 

saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. 

7. Profitabilitas  

Setiap perusahaan atau Bank didirikan memiliki tujuan untuk 

mendapatkan profit yang maskimum, akan tetapi dalam mendapatkan 

profit yang tinggi harus disertai pendapatan yang tinggi agar profit yang 

dinginkan dapat tercapai. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba/ keuntungan.51 menurut sundjaja 

(2003) laba perusahaan dapat ditingkatkan melalui peningkatan 

pendapatan dan pengurangan biaya. Laba yang diperoleh perusahaan akan 

                                                             
50 QS. Al-Hasyr [59] : 18 
51 Rachmat Firdaus. Manajemen Dana Bank, Bandung: LPPM STIE  Inaba, 2001. 
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meningkatkan dan mengembangkan usaha. Menurut (Munawir:1998) 

menjelaskan bahwa profitabilitas menunjukkan suatu perusahaan untuk 

menhasilkan laba selama periode tertentu.  

Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong 

dalam memantau aspek likuiditas serta solvabilitas. Dalam jangka waktu 

panjang perusahaan haus menghasilkan keuntungan yang cukup dari 

usahannya sehingga mampu membayar kewajibannya. Apabila terjadi 

kerugian dalam jangka panjang akan berakibat memburuknya aspek 

solvabilitas perusahaan, dan apabila perusahaan akan memmperluas 

usahanya, maka perusahaan memerlukan retained earning untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dalam jangka pendek kerugian akan segera 

menurunkan likuiditas perusahaan. Lebih lanjutnya, profitabilitas 

perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan mendapatkan 

pembiayaan dari luar.52 

Profitabilitas sebuah bank diukur dengan kesuksesan perusahaan 

dan kemampuan aktianya secara produktif. Ada beberapa rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan sesuai kepentingan para pemakai 

informasi laporan keuangan. Menurut Riyanto (2001) , menyatakan bahwa 

laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu 

telah dapat bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperloeh itu dengan kekayaan atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. 

                                                             
52 Rodoni & Ali, “Manajemen Keuangan Modern”, (Jakaerta: Mitra Wacana Media, 2014), 
192. 
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Mengukur tingkat profitabilitas adalah hal yang penting 

diperlukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuntungan yang 

ditargetkan oleh perusahaan dalam periode tertentu sudah tercapai. Rasio 

profitabilitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:53 

a. Return On Assets (ROA) 

Return on Assets disebut sebagai rentabilitas ekonomis, 

merupakan ukuran kemampuan bank dalam memperoleh laba dengan 

semua aktiva yang dimilikinya.54 ROA memberikan informasi seberapa 

efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio ini 

juga dapat mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah 

dilakukan bank dengan menggunakan aktivanya. 

Analisi ROA mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba pada periode sebelumnya. Analisis ini dapat diproyeksikan ke 

periode yang akan datang untuk melihat kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang.55 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu 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 diperoleh serta 

semakin baik pula posisi bank apabila dilihat dari penggunaan aset, 

sehingga bank mengalami kondisi bermasalah yang semakin kecil.56 

                                                             
53 Prasanjaya, AA yogi, dan I Waayan Ramantha, Analisis Pengaruh Rasio BOPO,CAR,LDR 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar di BEI, E-Jurnal 
Akutansi (2013), 245. 

54 Sutrisno, Manajemen Keuangan, (Jakarta:” Rieneka Cipta, 2000), 226. 
55 Ibid, 266. 

56 Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah: Teori,Kebijakan dan Studi Empiris di 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), 166. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk ROA sebagai berikut : 

ROA =                   

                    
 x 100% 

  Berikut ini pemaparan nilai ROA dengan kriteria penilaian 

menurut surat Edaran BI No.9/24/Dbps nilai ROA lebih dari 1.5% 

(>1.5%) menunjukkan perolehan laba sangat tinggi, sedangkan ROA 

kurang dari 0% (<0%) menunjukkan perolehan laba sangat rendah. 

a. Kriteria Penilaian ROA 
ROA 

(Return On 
Assets) 

ROA 
=                  
                     

 x100% 
Mengukur keberhasilan 
manajemen dalam menghasalkan 
laba. 

ROA  1.5% 
Perolehan laba sangat 
tinggi.  
1.25%     < 1.5% 
dari segi kualitas asset 
baik. 
0.5%<ROA<  1.25% 
dari segi aset kurang 
baik  
0% < ROA< 0.5% 
perolehan laba rendah.  
ROA<0% Perolaehan 
laba sangat rendah  

b. Return On Equity (ROE) 

Menurut Kasmir (2013) mendefinisikan Return On Equity 

(ROE) sebagai berikut : “Hasil Pengembalian Ekuitas atau return on 

equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. 57 

Menurut Mursidah (2011), ROE merupakan rasio yang sangat 

penting bagi pemilik perusahaan (The Common Stockholder), karena 

rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 
                                                             

57 Robbet Ang, Buku Pintar: Pasar Modal Indonesia, Jakarta : Media Soft Indonesia, 1997, 
h. 18. 
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manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. ROE 

menunjukkan keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham. 

Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang baik 

karena adanya potensi peningktan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta 

akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal 

dalam bentuk saham.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Return On 

Equity merupakan perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal 

(modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki 

bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati 

pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset 

dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. rasio ini menunjukkan 

tingkat presentase yang dapat dihasilkan. Rumus dari Return On Equity, 

yaitu : 

Return on Equity (ROE) =                              
                     

      .58 

 

8. Kerangka Konsep Penelitian 

Berdasarkan pada landasan teori , maka sebagai dasar peumusan 

hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam 

model penelitian pada gambar berikut: 

 

                                                             
58 Sutrisno, Manajemen Keuangan, (Jakarta:” Rieneka Cipta, 2000), 228. 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

9. Hubungan Antar Variabel  

1) Hubungan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas  

 Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada 

bank seperti yang telah diperjanjikan atau jumlah kredit bermasalah 

dan kemungkinan tidak dapat ditagih.59 Semakin tinggi jumlah 

pembiayaan bermasalah maka kinerja bank akan semakin buruk, 

karena menunjukkan tidak  profesionalitas dalam pengelolaan 

kreditnya dan memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas 

pemberian kredit pada bank cukup tinggi.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) 

menyatakan bahwa semakin banyaknya pembiayaan bermasalah 

membuat bank syariah tidak berani meningkatkan penyaluran 

pembiayaan apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara 

optimal maka dapat mengganggu likuiditas bank. Adanya pembiayaan 

bermasalah yang besar dapat berakibat pada hilangnya memperoleh 

pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga berpengaruh 
                                                             

59 Bambang, “ Faktor-Faktor Keuangan yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah 
di Indonesia,”  

 

Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan Investasi 

PROFIT 



46 
 

 
 

buruk terhadap Profit bank. Dengan begitu, tingginya jumlah 

pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya Retturn On 

Asset. Berdasarkan Uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

   : Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap Profitabilitas 

2) Hubungan Pembiayaan Untuk Modal Kerja terhadap Profitabilitas 

 Modal kerja yaitu  keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang tersedia 

untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.60 Fasilitas 

pembiayan modal kerja diberikan kepada sektor maupun subsektor 

yang dinilai prospek. Semakin tinggi jumlah pembiayaan modal kerja 

maka akan semakin meningkatkan pendapatan bank, karena banyak 

para pelaku usaha yang kesulitan dalam mengembangkan usaha, 

terbatasnya modal yang dimiliki pelaku usaha menyebabkan 

tehambatnya perkembangan usaha mereka, ditambah dengan biaya 

produksi yang sangat mahal dengan adanya modal kerja yang 

diberikan bank dapat mempengaruhi perkembangan usaha nasabah 

terkait pendapatan yang akan diperoleh pelaku usaha tersebut. 

 Menurut penelitian Erdah Litriani (2017) menyatakan bahwa 

semakin banyaknya pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh 

bank maka akan semakin meningkatkan pendapatan bank. Pembiayaan 

modal kerja ynag diberikan bank kepada nasabah bertujuan untuk 

                                                             
60 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi 
Kelima,2005, h.349. 
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meningkatkan pendapatan usaha nasabah sehingga profit bank akan 

terus meningkat. Dengan begitu, tingginya jumlah pembiayaan modal 

kerja  mengakibatkan kenaikan Retturn On Asset. Berdasarkan Uraian 

diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

   : Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh terhadap  Profitabilitas 

3) Hubungan Pembiayaan Investasi terhadap Profitabilitas

Pembiayaan investasi yang diberikan perbankan syariah adalah

pembiayaan jangka menengah/ panjang yang diberikan kepada

perusahaan untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka

perluasan atau pendirian proyek baru.

Menurut penelitian Ita Kumaratih (2012) menyatakan bahwa 

semakin banyaknya pembiayaan investasi maka akan semakin 

meningkatkan profit bank. Pembiayaan investasi digunakan secara 

efektif dan optimal oleh debitur atau perushaan.  Perusahaan 

menggunakan dana untuk pengembangan usaha seperti pembelian 

mesin, perluasan pabrik, dan pembuikaan pabrik baru. Pembukaan 

pabrik baru atau penambahan mesin akan meningkatkan kapasitas 

produksi yang dihasilkan , dan akan meningkatkan jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan. Dengan begitu, pembiayaan investasi mendorong 

kenaikan jumlah barang yang diproduksi, dan kenaikan tersebut akan 

menaikkan profit bank. Berdasarkan Uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

   : Pembiayaan Investasi berpengaruh terhadap Profitabilitas. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat di rumuskan ipotesis 

sebagai berikut: 

   : Pembiayaan Bermasalah Mempunyai Pengaruh Positif Terhadap 

Profitabilitas (Y) 

  : Modal Kerja Mempunyai Pengaruh Positif Terhadap Profitabilitas (Y) 

   : Investasi mempunyai pengaruh Positif terhadap Profitabilitas (Y) 


