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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Dasar (Grand Theory) Atas Kinerja Perusahaan 

Setiap pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan sangat 

berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Pentingnya pengukuran kinerja 

perusahaan dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu teori keagensi (agency theory) 

dan teori signal (signalling theory).  

2.1.1 Teori Agency  

Pada teori keagensi (agency theory) dijelaskan bahwa pada sebuah 

perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut 

adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. 

Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang 

diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang 

disebut agen. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan 

akan rentan terhadap konflik keagenan (agency conflict) yang disebabkan karena 

masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu 

berusaha mencapai kemakmurannya sendiri diungkapkan oleh Jensen dan 

Meckling tahun 1976 dalam Sitanggang, 2014.  

 Hubungan keagenan atau hubungan manajemen dengan pihak penyandang 

dana (kreditur dan pemegang saham) muncul ketika pemilik perusahaan 

(principal) mempercayakan pihak profesional (agen) untuk mengelola perusahaan 

dengan mendelegasikan wewenang membuat keputusan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (owner atau share holders).  
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Pelaporan pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas dari 

perusahaan kepada pihak principal sangat penting dilakukan, karena dengan 

adanya laporan mengenai aktivitas perusahaan ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar evaluasi dari kinerja perusahaan. Pihak principal dapat 

menggunakan pengungkapan informasi perusahaan khususnya mengenai 

lingkungan dapat digunakan sebagai dasar mengukur seberapa jauh perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu manajer harus 

mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan sebagai bentuk 

tanggungjawab kepada pihak principal dan masyarakat luas. 

Pengungkapan informasi mengenai lingkungan merupakan suatu bentuk 

laporan yang masih sukarela. Dalam menyelesaikan permasalahan tentang 

minimnya pengungkapan informasi mengenai lingkungan salah satunya dengan 

faktor kepemilikan manajerial. Manajemen yang memiliki kepimilikan yang 

tinggi didalam suatu perusahaan akan berupaya terus secara produktif untuk 

meningkatkan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan citra dan image 

perusahaan demi kesejahteraan para pemegang saham serta keberlangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. Hal tersebut, membuat manajer termotivasi untuk 

terus memperluas pengungkapan informasi lingkungan kepada stakeholder untuk 

membentuk citra dan image yang baik bagi perusahaan terhadap masyarakat luas. 

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kinerja keuangan 

perusahaan terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik tentu akan meningkatkan laba perusaahaan 

yang akan berpengaruh pada luasnya pengungkapan informasi keuangan sehingga 
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dapat mengurangi biaya keagenan. Besarnya laba yang dimiliki oleh perusahaan 

akan membuat manajemen termotivasi dalam memperluas pengungkapan 

informasi perusahaan karena biaya pengungkapan yang dapat dipenuhi. 

Pengungkapan informasi yang luas suatu perusahaan akan membuat principal 

terpenuhi dalam informasi yang dibutuhkan. 

2.1.2 Teori Signal  

Teori kedua yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah teori 

signal (signalling theory). Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal- 

signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada 

pemilik (principal). Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), teori signal (signalling 

theory) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan 

tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) 

dengan pihak luar, dimana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor 

dan kreditor. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan 

signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya 

sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada 

masa yang akan datang.  

Manajer memberikan informasi melelui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang 

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan 
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membesarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Informasi yang diterima oleh 

investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (good news) atau 

sinyal yang jelek (bad news).  

Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi 

tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi 

perusahaan yang baik. sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka 

perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal 

yang jelek. Brigham dan Houston (2011), menyatakan bahwa isyarat adalah suatu 

tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari 

penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru diperlukan dengan cara-

cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan 

cenderung untuk menjual saham.   

 

2.2 Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003), 

pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Sedangkan menurut  IAI (2007), Kinerja Keuangan adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.  
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Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan 

adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat 

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan 

mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil 

apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui tingkat likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 

b. Mengetahui tingkat solvabilitas 

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Mengetahui tingkat rentabilitas 

Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

d. Mengetahui tingkat stabilitas 

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya 

dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utangnya serta membayar beban bunga atas utang-

utangnya tepat pada waktunya. 
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2.2.1  Pengukuran Kinerja Keuangan  

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. 

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap 

review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi 

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.   

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan 

tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut 

Jumingan (2006: 242) : 

a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan 

cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan 

menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam 

persentase (relatif).  

b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.  

c. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap 

keseluruhan atau total aktiva maupun utang.  

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua 

periode waktu yang dibandingkan.  
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e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk 

mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu 

periode waktu tertentu.  

f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba 

rugi baik secara individu maupun secara simultan.  

g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui 

posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.  

h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat 

penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Pada dasarnya, laporan kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk sebuah 

perusahaan. Informasi kinerja keuangan dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal, 

antara lain : 

a. Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa 

mendatang. 

b. Mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatannya.  

c. Menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara 

keseluruhan.  

d. Dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa meningkatkan 

efisiensi dan produktifitas perusahaan. 

e. Melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
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f. Memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan perusahaan 

pada umumnya dan divisi perusahaan pada khususnya.  

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas 

menciptakan laba. Laba pada dasarnya  menunjukkan seberapa baik perusahaan 

dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan (Martono dan Harjito : 

2001). Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas 

merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena 

laba besar saja bukan lah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.  

Faktor yang mempengaruhi laba menurut Mulyadi (2011), antara lain :  

1. Biaya  

Biaya yang berasal dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan 

mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. 

2. Harga jual 

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan 

produk atas jasa yang bersangkutan. 

3. Volume penjualan dan produksi  

Besarnya volume penjualan berpengaruh pada volume produksi produk/jasa 

tersebut selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya 

produksi. 
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Efektifitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan 

terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur unsur laporan 

keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik 

berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingka laba dan 

efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. 

Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang pentingkan daripada rasio 

periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. Dengan demikian, analisis 

trend industri dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang berguna tentang tingkat 

laba (profitabilitas) sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas mengungkapkan hasil 

akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional yang dilakukan 

oleh manajemen suatu perusahaan di mana sistem pencatatan kas kecil juga 

berpengaruh. 

Beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau 

kemampuan perusahan dalam menghasilkan laba yang dipakai dalam jenis jenis 

akuntansi keuangan antara lain : 

a. Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase 

laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan.  Laba kotor yang 

dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh 

perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk 

atau jasa. Marjin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan Gross Margin Ratio 

(Rasio Marjin Kotor). Gross profit margin  mengukur efisiensi perhitungan harga 

pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin semakin baik 

https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/unsur-unsur-laporan-keuangan
https://dosenakuntansi.com/sistem-pencatatan-kas-kecil
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi-keuangan
https://dosenakuntansi.com/laporan-arus-kas
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(efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok 

penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales) yang berguna untuk audit 

operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan 

kegiatan operasional. Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut. 

Gros Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan / Penjualan 

b. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas 

untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak 

terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.  Marjin Laba Bersih ini 

disebut juga Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba 

bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit 

margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan 

rumus berikut ini. 

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan 

c. Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio) 

Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai 

persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau 

total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa 

terlihat dari persentase rasio ini.  Rumus Rasio Pengembalian Aset sebagai 

berikut.  

ROA = Laba Bersih / Total Aset 

 

 

https://dosenakuntansi.com/audit-operasional
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d. Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas) 

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham 

perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari 

penghasilan (income) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para 

pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). 

Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya 

(net worth) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau 

pemegang saham perusahaan.  ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang 

disebut rentabilitas usaha. Rumus Return On Equity sebagai berikut. 

ROE = Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas Pemegang saham 

e. Return on Sales Ratio (Rasio Pengembalian Penjualan) 

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat 

keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti 

upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio 

ini menunjukan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan 

yang juga disebut Marjin Operasional (Operating Margin) atau Marjin 

Pendapatan Operasional (Operating Income Marjin). Berikut ini rumus untuk 

menghitung Return on Sales (ROS). 

Return on Sales (ROS) =  Laba Sebelum Pajak dan Bunga / Penjualan 

f. Return on Capital Employed (Pengembalian Modal yang digunakan) 

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang 

mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk 
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persentase (%).  Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah 

kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar. 

ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. 

Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah ”EBIT” yaitu 

Earning Before Interest and Tax. Berikut ini 2 rumus Roce yang sering 

digunakan. 

ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / Modal Kerja 

atau 

ROCE = Laba Sebelum Pajak dan Bunga / (Total Aset – Kewajiban) 

g. Return on Investment (ROI) 

Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari 

laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on 

investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang 

tersedia pad perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi 

suatu perusahaan. Rumus Return on Investment berikut ini. 

ROI = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Aktiva 

h. Earning Per Share (EPS) 

Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat 

kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. 

Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham 

sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan 

perusahaan. Rumus earning per share sebagai berikut. 
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EPS = Laba Bersih Setelah Pajak – Dividen Saham Preferen / Jumlah Saham 

Biasa yang Beredar 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA) 

. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka semakin baik 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.  

2.2.2 Return On Asset (ROA) 

1. Pengertian Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On Asset 

(ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelolah investasinya. Di samping itu hasil pengembalian investasi 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini semakin kurang baik, 

demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

            Menurut Kasmir (2008; 201) Return On Assets (ROA) merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Menurut I Made Sudana (2011; 22) mengemukakan bahwa “Return 

On Assets (ROA) menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak”.  
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            Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) 

adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Karena itu digunakan angka 

laba setelah pajak dan rata-rata kekayaan perusahaan. Dengan demikian rasio ini 

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan dengan 

jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

operasi tersebut. 

            Return On Asset (ROA) dapat dihitung dengan beberapa rumus sebagai 

berikut para ahli yaitu : 

            Menurut Lukman Syamsuddin (2009; 63) : 

 

 

 

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa seberapa besar 

pengembalian atas investasi yang dihasilkan oleh perusahaan dengan 

membandingkan laba usaha dengan total asset atau operating assets. Oleh 

karena itu, semakin besar rasio semakin baik karena berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2. Manfaat Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya 

bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi bagi pihak di luar 

perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan 

dengan perusahaan. 

ROA = Laba Sebelum Pajak x 100% 

         Rata-Rata Total Aset 
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            Menurut Munawir (2007; 91) kegunaan dari analisa Return On Asset 

(ROA) dikemukakan sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi 

yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return 

On Asset (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang 

bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat 

diperoleh rasio industri, maka dengan analisa Return On Asset (ROA) ini 

dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya 

dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah 

perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan 

demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah 

kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

sejenis. 

3. Analisa Return On Asset (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur 

efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu 

dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang 

bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat 

bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan 

bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan. 

4. Analisa Return On Asset (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan 
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dengan menggunakan product cost system yang baik, modal dan biaya 

dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat 

dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian 

manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai profit 

potential di dalam longrun. 

5. Return On Asset (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga 

berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya Return On Asset (ROA) 

dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau 

perusahaan akan mengadakan ekspansi. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Asset (ROA) 

            Besarnya Return On Asset (ROA) akan berubah kalau ada perubahan 

pada  profit margin  atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. 

Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat mengggunakan salah satu 

atau keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar Return On Asset (ROA). 

            Menurut Munawir (2007, hal 89) besarnya Return On Asset (ROA) 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi). 

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualannya. 
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Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Return on Assets (ROA) termasuk salah satu rasio 

profitabilitas. Faktor – faktor yang mempengaruhi rasio return on asset ada 

beberapa rasio antara lain: rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan 

rasio perputaran persediaan. 

4. Keunggulan Return On Assets (ROA)  

Menurut Munawir (2001: 91-92) keunggulan Return On Assets yaitu : 

1. Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui 

posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah 

dalam perencanaan strategi. 

2. Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis Return On Assets 

(ROA)  

3. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka 

dengan analisis Return On Asset (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan 

modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. 

 

2.3 Akad – Akad Dalam Perbankan Syariah 

Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam dikenal 

dengan istilah aqad (akad dalam Bahasa Indonesia). Jumhur Ulama 

mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh 

syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” 

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. 

Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak 
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pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari 

seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak 

pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling 

berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah di antara mereka. Akad atau 

transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinay terutama diturunkan dari 

kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-

menolong (tabarru’). (Ascarya: 2013) 

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah 

dapat di golongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (tijarah) dan 

transaksi tidak untuk mencari keuntungan (tabarru’). Akad dari tanskasi tijarah 

yaitu: Mudarabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah wa iqtina, ujr, sharf, 

mudharabah, musharakah, muzara’ah, musaqah, mukhabarah. Sedangkan tabarru’ 

yaitu: wasi’ah yad dhamamah, qardh, qarddhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, 

rahn, hibah, waqf, shadaqah, hadiah. 

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke 

dalam enam kelompok pola, yaitu: 

1.      Pola titipan, seperti wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah 

2.      Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan 

3.      Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah 

4.      Pola jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna; 

5.      Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan 

6.      Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn. 
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2.4 Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara tehnis, mudharabah 

adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul 

maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian 

itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian 

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Sri 

Nurhayati Dan Wasilah : 2010) 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung 

oleh pengelola dana. 

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang 

pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak. (Djoko Muljono : 2015) 
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Faktor – faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah : 

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana modal) 

b. Objek mudharabah (modal dan kerja) 

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

d. Nisbah keuntungan 

Ketentuan pembiayaan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 

07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), sebagai 

berikut : 

1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 

100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) 

bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. 

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan 

pengusaha). 

4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati 

bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam 

managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan. 

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai 

dan bukan piutang. 
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6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang 

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun 

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan 

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam akad. 

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 

9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat 

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

 

2.5  Pembiayaan Musyarakah  

Musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti persekutuan.Secara 

etimologi as-syarikah atau al-musyarakah mengndung makna al-ikhtilāt wa al-

imtijāz yaitu percampuran. Dalam lisan al-’Arab disebutkan as-syirkah dan as-

syarikah mengandung makna yang sama m khala at  a -syarikaini (bercampur 

atau bergabungnya dua orang) untuk melalukan kerja sama. (Sri Nurhayati Dan 

Wasilah : 2010) 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
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ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko 

berdasarkan porsi kontribusi dana. 

Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Djoko Muljono : 2015) 

Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (musyarakah) adalah suatu izin untuk 

bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 

Dalam mazhab Syafi’i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak 

hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan 

mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh 

orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula 

dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua 

pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan 

berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati. 

Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun 

musyarakah ada empat, yaitu: 

a. pelaku terdiri atas para mitra 

b. objek musyarakah berupa modal dan kerja 

c. ijab kabul/serah terima 

d. nisbah keuntungan 
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2.6  Pembiayaan Murabahah 

Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank 

menyebut jumlah keuntungannya, Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli dan Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya 

bank ditambah dengan marjin keuntungan (cost plus profit). Biaya bank tersebut 

antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, overhead cost dan faktor 

resiko, Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan 

jangka waktu pembayaran dan Akad tidak dapat diubah selama masa 

berlakunya.(Sri Nurhayati Dan Wasilah : 2010) 

Sedangkan pengertian Murabahah dalam perbankan syari’ah adalah 

transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak 

sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan 

dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama 

berlakunya akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. (Djoko 

Muljono : 2015) 

 

2.7  Pembiayaan Ijarah 

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara 

perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (m ’ajjir) dengan penyewa 

(m  ta’jir) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. 

Ijarah adalah akad antara bank (m ’ajjir) dengan nasabah (m tta’jir) untuk 

menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa 
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atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh 

nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. 

Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu: 

a. pelaku yang terdiri atas memberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu’jjir/dan 

penyewa/pengguna jasa/lessee/musta’jir. 

b. Objek akad ijarah berupa: manfaat aset/ma’jur dan pembayaran sewa, atau 

manfaat jasa dan pembayaran upah. 

c. Ijab qabul/serah terima. 

 

2.8  Pembiayaan Istishna 

Istishna' (استصناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasar istashna'a-

yastashni'u ( يستصنع -اتصنع  ). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan 

sesuatu untuknya. Dikatakan : istashna'a fulan baitan, meminta seseorang untuk 

membuatkan rumah untuknya. 

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab 

Hanafi, istishna' adalah (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل). Artinya,sebuah akad 

untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakaannya. Sehingga bila 

seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat 

sesuatu,"Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan orang itu 

menerimanya, maka akad istishna' telah terjadi dalam pandangan mazhab ini. 

Jadi secara sederhana, istishna'  boleh disebut sebagai akad yang terjalin 

antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang 
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serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang 

diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. 

Adapun rukun istishna ada tiga, yaitu: 

a. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pembuat, 

shani’). 

b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna yang 

berbentuk harga. 

c. Ijab qabul/serah terima. 

 

2.9  Bank Syariah 

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan 

lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank 

dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk 

perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan 

seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat 

tergantung jenis banknya. Jenis Bank Syariah ditinjau dari segi fungsinya antara 

lain : 

2.9.1 Bank Umum Syariah 

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya 

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan 

kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prisip hukum islam 
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dalam kegiatan berbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum 

syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawa koordinasi bank 

konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan 

tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya. 

Bank umum syariah memiliki akta pendirian yang terpisah dari induknya, 

bank konvensional, atau berdiri sendiri, bukan anak perusahaan bank 

konvensional. Sehingga setiap laporan yang diterbitkan oleh bank syariah akan 

terpisah dengan induknya. Dengan demikian, dalam hal kewajiban memberikan 

pelaporan kepada pihak lain seperti BI, Dirjen pajak, dan lembaga lain, dilakukan 

secara pisah. 

Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga 

fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, 

penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank. 

a. Penghimpun Dana dari masyarakat 

Bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara 

menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara lain giro wadiah, 

tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan produk 

pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan syariah islam. 

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah 

dengan mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka bank 

syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk akad wadiah dan 

bagi hasil untuk akad mudharabah. 
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b. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang 

membutuhkan dana, agar tiadak terjadi idle fund. Bank umum syariah dapat 

menyalurkan dananya  dalam bentuk pembiyaan serta dalam bentuk 

penempatan dana lainnya. Dengan aktivitas penyaluran dana ini bank syariah 

akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila 

menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama 

usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa. 

c. Pelayanan Jasa 

Bank umum syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk 

membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank syariah. Hasil 

yang diperoleh bank atas pelayanan jasa bank syariah yaitu berupa pendapatan  

fee dan komisi. 

2.9.2 Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank 

konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. 

Aktivitas unit usaha sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum 

syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak 

ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan 

pelayanan jasa perbankan lainnya. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari 

kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit 
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kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang 

melaksanakan kegiatan  usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. (Undang-

Undang perbankan No. 21 Tahun 2008). 

Unit usaha syariah tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih menjadi bagian 

dari induknya yang pada umumnya bank konvensional. Unit usaha syariah tidak 

memiliki kantor pusat, karena merupakan bagian atau unit tertentu dalam struktur 

organisasi bank konvensional. Namun demikian, transaksi unit usaha syariah tetap 

dipisahkan dengan transaksi yang terjadi di bank konvensional.  Hal ini dilakukan 

dengan alasan bahwa semua transaksi syariah tidak boleh dicampur dengan 

transaksi  konvensional. Unit usaha syariah memberikan laporan secara terpisah 

atas aktivitas operasionalnya, meskipun pada akhirnya dilakukan konsolidasi oleh 

induknya. 

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari 

induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang 

tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah islam. 

Beberapa contoh unit usaha syariah antara lain, bank danamon syariah, BII 

syariah, bank permata syariah, CIMB Niaga syariah, dan unit usaha syariah 

lainnya. Secara umum, kegiatan unit usaha syariah sama dengan bank umum 

syariah. 

2.9.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank pembiyaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
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memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan 

transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi 

BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran 

dana. 

a.  Penghimpun Dana dari masyarakat 

BPRS menghimpun dana masyarakat denagan manawarkan produk 

tabungan wadiah, mudharabah, dan deposito mudharabah. BPRS akan 

membayar bonus atau bagi hasil atas dana simpanan dan investasi nasabah. 

Besarnya bonus yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kemampuan 

bank dan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank 

pembiyaan rakyat syariah (BPRS) dan nasabah. 

b.  Penyaluran Dana Kepada Masyarakat 

BPRS menyalurkan dananya dalam bentuk pembiyaan dan penempatan 

pada bank syariah lain atau BPRS lainnya. Dari aktivitas penyaluran dana ini 

BPRS memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan yang berasal 

dari pembiyaan dengan akad jual beli atau pendapatan bagi hasil yang 

diperoleh dari pembiayaan kerja sama usaha.  

c.  BPRS Tidak Melaksanakan Transaksi Lalu Lintas Pembayaran 

BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena 

itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah 

yang membedakan antara bank umum syariah atau unit usaha syariah dengan 

BPRS. 
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2.10  Pembiayaan dalam Perspektif Islam 

2.10.1  Pengertian pembiayaan 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.Pengertian 

pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan hal itu berupa: 

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik; 

c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna 

d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 

e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah 

dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil. 

Ketentuan utama yang mengatur mengenai pembiayaan Islam adalah: 

Pertama, Surat Al Baqarah (QS, 2 : 275), yang antara lain menyebutkan, 
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Artinya:  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya. 

 

Kedua, Surat Al-Maidah (QS, 5 : 2) yang berbunyi, 

                                        

                                

                                

                        

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya 

dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 

berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 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. 
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Di samping itu, ketentuan bermuamalah, atau dalam hubungan antar 

sesama manusia, atau berdagang, adalah diijinkan sejauh tidak ada ketentuan yang 

melarangnya. Bank syariah harus memperhatikan larangan tersebut. Transaksi 

tidak boleh mengandung riba, gharar, dan maysir, di samping dilarang membiayai 

barang atau jasa yang diharamkan. 

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 

uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pesetujuan/kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan 

imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit 

berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknis nya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank 

syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 

piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan 

modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah 

bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada 

debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. 

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan 
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konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip 

syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank berdasarkan 

prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank 

berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri 

dari analisis pemberian pembiayaan (SWBI). 

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan 

berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan 

aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme pebankan syariah yang 

berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah 

membayarkan bunga kepada kepada debitur atau pembebanan bunga kepada 

nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit 

yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang 

diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan 

yang diharapkan, bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan 

diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa 

imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian pembiayaan 

(kredit) beserta persyaratannya. 

Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, 

diantaranya dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Analisis5C dan 

7P memiliki hubungan yang erat dimana analisis 7P merupakan penjelasan dari 

analisis 5C. Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 5C: 
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a. Character 

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan seseorang dengan keluarga dan 

tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang 

biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat 

maupun para tetangga calon penerima pembiayaan. 

b. Condition of economi 

Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti 

mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasional 

usaha dan kelebihan dari hasil dari hasil usaha dapat menjadi modal usaha 

untuk lebih berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan, maka 

diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu 

melunasi kewajibannya. 

c. Capacity 

Calon peneriama pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang 

baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. Biasanya seorang 

wirausahawan sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari 

usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. 

d. Capital 

Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan 

baik, dalam hal ini seoarang pengusaha harus mampu menyisihkan sebagian 

keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat 

ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon 

penerima pembiayaan yang sebagian struktur permodalannya berasal dari luar 
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(bukan modal sendiri),  maka hal ini akan menimbulkan kerawanan 

pembiayaan bermasalah. 

e. Collateral  

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota 

pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan 

dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya 

pembayaran kembali dana pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. 

Fungsi dari jaminan tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan 

pembiayaan jika penerima pembiayaan sudah tidak mampu melunasi 

pembiayaan. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan 

melakukan wanprestasi. 

2.10.2  Tujuan dan Manfaat Pembiayaan 

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak 

akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari 

pemberian suatu pembiayaan antara lain:  

a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari 

pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi 

hasil atau margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. 

b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun 

untuk modal kerja. 

c. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh 

pihak perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan 
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kepada masyarakat akan maka akan berdampak kepada pertumbuhan di 

berbagai sektor. 

Dilihat dari tujuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemberian suatu 

pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu pihak yang 

diberikan pembiayaan, melainkan juga menguntungkan pihak yang memberikan 

pembiayaan. 

Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi: 

1) Kepentingan debitur  

a. Memungkinkan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya. 

b. Jangka waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana 

debitur, untuk pembiayaan investasi dapat disesuaikan dengan kapasitas 

usaha yang bersangkutan, dan untuk pembiayaan modal kerja dapat 

diperpenjang berulang-ulang. 

2) Kepentingan perbankan 

a. Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan jasa-jasa 

perbankan. 

b. Untuk memperluas pangsa pasar perbankan nasional, dimana pada saat ini 

belum ada keseimbangan antara penawaran dana dan permintaan akan 

dana. 

3) Kepentingan Pemerintah 

a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi secara umum, diantaranya mencipatakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 
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b. Sebagai sumber pendapatan negara. 

4) Kepentingan masyarakat luas  

a. Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang diharapkan 

terjadi sirkulasi dari masyarakat yang kelebihan danakepada masyarakat 

yang kekurangan dana. 

b. Meningkatkan daya beli masyarkat. 

2.10.3 Jenis Pembiayaan  

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi :  

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

b.  Pembiayaan konsumtif, yaitu : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi 

kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terdiri atas: 

Pembiayaan modal kerja: pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) 

peningkatan produksi, kuantitatif dan kualitatif; dan (2) untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan suatu utility of place dari suatu barang. 

c.  Pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal dan 

fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas 

komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang 

umumnya meliputi persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, 

dan persediaan barang jadi. 
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Bank syariah layaknya unit bisnis lainnya dalam menyalurkan pembiayaan 

kepada nasabah selalu melakukan analisis terhadap resiko yang akan muncul dari 

pembiayaan yang disalurkannya. Adapun produk-produk pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : 

1. Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts yaitu kontrak/akad dalam 

bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) 

maupun waktu (timing) -nya. Cash Flow-nya bisa diprediksi dengan relative 

pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal 

akad. 

2. Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad 

dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), dari dari 

segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Tingkat return-nya bisa 

positif, negative atau nol. 

Bank syariah salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana bagi pihak 

yang membutuhkan, secara umum pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

meliputi tiga kerangka (aqad), yaitu pembiayaan yang beraqad tijarah (jual beli), 

pembiayaan yang beraqad syarikah (kerjasama atau kongsi) dan pembiayaan yang 

beraqad hasan (kebajikan). 

Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran 

dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi 

dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu: 
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1. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i ) 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat 

keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang 

dijual. 

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran 

dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut: pembiayaan murabahah, 

pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. 

2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 

Pengertian pemberian sewa menyewa dapat didefenisikan sebagai 

transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan 

pemberian imbalan. Apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka 

imbalannya disebut dengan sewa , sedangkan bila obyeknya berupa tenaga 

kerja maka imbalannya disebut upah Pada dasarnya ijarah didefinisikan 

sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan 

tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat ) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam 

akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak 

guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada akhir masa sewa, 

bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. 
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3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil 

Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, 

terdapat ( dua ) pola pembayaran, yaitu Mudharabah dan Musyarakah.  

2.11 Penelitian Terdahulu 

No  Nama  Judul   Hasil penelitian  

1. Dewi Wulan 

Sari, 

Mohamad 

Yusak 

Anshori 

(2017) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, Istishna, 

Mudharabah Dan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas 

Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa dari akad pembiayaan yang 

dijadikan model variabel dalam 

penelitian ini, ada dua variabel 

yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROE, yaitu akad 

murabahah yang memiliki 

pengaruh signifikan dan negatif, 

juga akad mudharabah yang 

memiliki pengaruh signifikan dan 

positif. Sedangkan dua variabel 

lainnya yaitu musyarakah dan 

istishna tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROE. 

2. Dwi Permata 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah Dan 

Musyarakah 

Terhadap Tingkat 

Profitabilitas (Return 

On Equity) (Studi 

Pada Bank Umum 

Syariah Yang 

Terdaftar Di Bank 

Indonesia Periode 

2009-2012) 

 

Adanya perkembangan pola pikir 

masyarakat untuk berbisnis, 

menimbulkan pihak bank bersaing 

dalam menawarkan kerjasama 

dalam usaha berbisnis. Kerjasama 

dalam bentuk pembiayaan 

mudharabah dan musyarakahini 

pasti memberikan keuntungan bagi 

pihak bank dan nasabah. 

Pendapatan dari pembiayaan 

investasi dan modal kerja ini akan 

digunakan untuk pengembalian 

modal bank. 

3. Muslim, Dr. 

Muhammad 

Arfan dan 

Julimursyida 

(2014) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah Dan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : (a) pembiayaan murabahah 

dan musyarakah berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap 

profitabilitas BPR Syariah di 

Indonesia. (b) pembiyaan 

murabahah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas BPR Syariah 

di Indonesia. (c) pembiayaan 
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No  Nama  Judul   Hasil penelitian  

musyarakah berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas BPR Syariah 

di Indonesia. 

4. Faperta 

Novianasari 

(2014) 

The Effect Of 

Financing Of 

Mudharabah, 

Financing Of 

Musyarakah, 

Financing Of 

Murabahah, And 

Non Performing 

Financing Ratiio On 

Profitabiliti In 

Islamic Banks. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa : 1. Pembiayaan 

Mudharabah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return On 

Asset (ROA) pada bank umum 

syariah di Indonesia. Peningkatan 

maupun penurunan pembiayaan 

Mudharabah tidak mudah memberi 

pengaruh banyak kepada 

profitabilitas bank-bank umum 

syariah.  

2.Pembiayaan Musyarakah tidak 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap  Return On Asset (ROA) 

pada bank umum syariah di 

Indonesia. Tinggi atau rendah 

tingkat pembiayaan musyarakah 

tidak mampu banyak menerangkan 

profitabilitas yang dicapai oleh 

bank umum syariah di Indonesia.   

3.Pembiayaan Murabahah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yaitu return on asset 

(ROA) pada bank umum syariah 

diIndonesia. Peningkatan 

ataupenurunan pembiayaan 

murabahahtidak mampu untuk 

menerangkanperubahan 

profitabilitas yaitu return on asset 

(ROA) pada bank umumsyariah.  

4.Non Performing Financing (NPF) 

tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap profitabilitas yaitu return 

onasset (ROA) pada bank umum 

syariah di Indonesia. Perubahan 

FDR tidakakan memberikan 

kontribusi banyak terahdap 

peningkatan maupun penurunan 

ROA bank umum syariah di 

Indonesia.   
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No  Nama  Judul   Hasil penelitian  

5. Arief 

Wibowo dan 

Sunarto 

(2015) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah Dan 

Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan Syariah 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara simultan variabel 

pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas (ROE). 

Sedangkan pada uji parsial untuk 

pembiayaan mudharabah 

berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas (ROE). Dan untuk 

variabel pembiayaan musyarakah 

pada uji parsial juga berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROE). 

6. Cut 

Faradillah, 

Muhammad 

Arfan dan 

M.Shabri 

(2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, Istishna, 

Ijarah, Mudharabah 

Dan Musyarakah 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia 

Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa murabahah, istishna, ijarah, 

mudharabah dan musyarakah 

secara simultan bersama-sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia. 

Hasil pengujian secara simultan 

murabahah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas 

dan musyarakah yang berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. Sedangkan istishna, 

ijarah dan mudharabah secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap 

profitabiitas bank umum syariah di 

Indonesia.  

7. Nuril 

Wahidah, 

Noor Shodiq 

Askandar 

dan Afifudin 

(2017) 

Analisis Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah Dan 

Ijarah Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah Di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1. Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pembiayaan 

mudharabah, musyarakah dan 

ijarah terhadap tingkat profitabilitas 

bank sariah di indonesia tahun 

2010-2016. 2. Terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara 

pembiayaan mudharabah terhadap 

tingkat profitabilitas bank syariah 

di indonesia tahun 2010-2016. 3. 

Terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara pembiayaan 

musyarakah terhadap tingkat 

profitabilitas bank syariah di 

indonesia tahun 2010-2016. 4. 



 
 

 
 

57 

No  Nama  Judul   Hasil penelitian  

Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan  antara pembiayaan 

ijarah terhadap tingkat profitabilitas 

bank syariah di indonesia tahun 

2010-2016. 

8. Ardiansyah 

Kuncoro 

Awib (2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Musyarakah Dan 

Mudharabah 

Terhadap Return On 

Asset (ROA)  

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai pengaruh pembiayaan 

murabahah, musyarakah, dan 

mudharabah terhadap Return on 

Asset (ROA) Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2011-2015, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1.Pembiayaan murabahah 

berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia dan PT. Bank 

Syariah Mandiri periode 2011-

2015. Hal ini dinyatakan 

berdasarkan hasil uji t variabel 

pembiayaan murabahah dengan 

nilai tsignifikansinya 0,000 < 0,05. 

thitung (-4,812) > ttabel (2,028) di 

mana nilai  

2.Pembiayaan musyarakah tidak 

berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA) pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia dan PT. Bank 

Syariah Mandiri periode 2011-

2015. Hal ini dinyatakan 

berdasarkan hasil uji t variabel 

pembiayaan musyarakah dengan 

nilai tsignifikansinya  0,114 > 0,05. 

hitung(-1,622) < ttabel (2,028) di 

mana nilai  

3.Pembiayaan mudharabah tidak 

berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA) pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia dan PT. Bank 

Syariah Mandiri periode 2011-

2015. Hal ini dinyatakan 

berdasarkan hasil uji t variabel 

pembiayaan mudharabah dengan 

nilai tsignifikansinya 0,939 > 0,05.  
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No  Nama  Judul   Hasil penelitian  

9.  Mahdiyah 

(2014) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, Kualitas 

Aset Produktif, Dan 

Rasio Likuiditas 

Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Bank Umum Syariah 

Periode 2009-2013 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

hasil uji VECM pada lag 1 dengan 

t-tabel sebesar 2.0030 dihasilkan 

nilai t-hitung pembiayaan 

murabahah sebesar 2.00830, non 

perfoming financing sebesar 

1.89021 dan financing to deposit 

ratio sebesar -4.66862. pembiayaan 

murabahah dan financing to deposit 

ratio dengan nilai t-hitung yang 

lebih besar dari t-tabel, oleh karena 

itu pembiayaaan murabahah dan 

FDR mempunyai hubungan jangka 

panjang terhadap ROA. Sedangkan 

NPF dengan nilai t-hitung lebih 

kecil dari t-tabel, maka tidak 

mempunyai hubungan jangka 

panjang terhadap ROA. Sedangkan 

pembiayaan murabahah, NPF, dan 

FDR tidak memiliki hubungan 

jangka pendek karena nilai t-hitung 

yang lebih kecil dari t-tabel. 

10. Muhammad 

Rizal Aditya 

(2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah Dan 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Periode 2010-2014 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas bank umum syariah 

periode 2010-2014. Sedangkan 

pembiayaan musyarakah tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas bank 

umum syariah periode 2010-2014. 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, serta permasalahan yang 

telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut 

disajikan kerangka pemikiran pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah, 2017 

 

    

2.13  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang hubungan 

dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri  

(deskripsi) ( Sugiyono: 2007).  

Pembiayaan Mudharabah 

(X1) 

Pembiayaan Istishna 

(X5) 

Pembiayaan Ijarah 

(X4) 

Pembiayaan Musyarakah 

(X2) 

Pembiayaan Murabahah 

(X3) 

Kinerja Keuangan : 

ROA 

(Y) 
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2.13.1  Pembiayaan Mudharabah (H1) 

Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian diawal antara penyedia modal 

dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut 

rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak 

penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan 

dan penyalahgunaan. (Djoko Muljono; 2015) 

Melalui pembiayaan mudharabah yang disalurkan, bank syariah sebagai 

pemilik dana akan memperoleh keuntungan atas nisbah bagi hasil yang sudah 

disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pembiayaan yang disalurkan tersebut 

dalam jumlah besar dan pengembaliannya berjalan dengan lancar maka semakin 

besar pula keuntungan yang diperoleh pihak bank syariah. Dengan begitu, 

keuntungan tersebut akan berpengaruh pada profitabilitas bank syariah.   

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Wibowo dan Sunarto (2015), 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan mudharabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Lebih lanjut, pengujian 

parsial untuk variabel pembiayaan mudharabah juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Nuril 

Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan mudharabah 

terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2010-1016. Dari 

pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :  
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H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah 

terhadap Return On Asset pada perbankan syariah di indonesia. 

2.13.2 Pembiayaan Musyarakah (H2) 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan 

kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Djoko Muljono; 2015). Melalui 

pembiayaan musyarakah yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh profit 

berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dari pengelolaan pembiayaan bagi 

hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang 

telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Dari pendapatan itu akan 

menghasilkan laba yang akan meningkatkan profitabilitas suatu bank. Dengan 

meningkatnya profitabilitas tentu juga akan menjadikan kinerja suatu bank yang 

lebih baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Aditya (2015), 

menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan penelitian Arif 

Wibowo dan Sunarto (2015) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah ini 

secara parsial juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

H2 :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah 

terhadap Return On Asset pada perbankan syariah di indonesia. 
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2.13.3 Pembiayaan Murabahah (H3) 

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan 

pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau tunai. 

Perbedaan murabahah dengan penjualan biasa adalah pada murabahah penjual 

secara jelas memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok pembelian produk 

tersebut dan besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual (Djoko Muljono; 

2015). Murabahah juga dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga 

jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual 

harus menggungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 

102 paragraf 5). Untuk itu, transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk 

pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah 

menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, 

ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 

paragraf 8).  

Melalui pembiayaan murabahah, bank syariah akan memperoleh margin 

dari penjualan suatu barang. Margin keuntungan ini merupakan nilai keuntungan 

yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam 

proses produksi. Dengan begitu, bank akan mendapatkan margin keuntungan 

sesuai dengan harga jual suatu barang yang telah disepakati, semakin tinggi 

margin keuntungan yang didapat maka akan meningkat pula profitabilitas 

perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya profitabilitas tersebut akan 

berpengaruh pada kinerja perusahaan kearah yang lebih baik.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Muslim, Dr. Muhammad Arfan dan 

Julimursyida (2014), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas BPR Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan pernyataan diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah :  

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan murabahah 

terhadap Return On Asset pada perbankan syariah di indonesia.  

2.13.4 Pembiayaan Ijarah (H4) 

Al-Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar 

sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, 

maka barang akan dikembalikan kepada pemilik (Djoko Muljono: 2014). 

Pembiayaan ijarah (sewa beli) adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan 

nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada 

akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease , harga sewa dan 

harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian (Kasmir, 2013:172). Dalam 

pembiayaan ini yang menjadi obyek sewa diisyaratkan harus barang yang 

bermanfaat dan dibenarkan oleh syariat dan nilai dari manfaat dapat 

diperhitungkan atau diukur. Pembiayaan sewa beli ini dapat dilakukan dengan 

cara : pertama lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang berdasarkan 

syariah islam membeli aset yang akan dibeli oleh nasabah, setelah terbeli maka 

lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang 

ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.  
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Pembiayaan ijarah ini sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan 

murabahah, keduanya termasuk dalam kategori Natural Certainty Contracts, dan 

pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Hal yang membedakan keduanya terletak 

pada objek transaksi yang diperjualbelikan. Pada pembiayaan murabahah yang 

menjadi objek transaksi adalah barang (misalnya rumah, mobil dan sebagainya), 

sedangkan pada pembiayaan ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun 

manfaat atas tenaga kerja.  

Melalui pembiayaan ijarah, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari 

sewa suatu barang atau jasa. Semakin tinggi nilai barang atau jasa yang 

disewakan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapat dari penyewaan 

tersebut. Dengan begitu akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

tersebut. Dapat dilihat pula pada penelitian yang dilakukan oleh Nuril Wahidah 

Rizqi, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017), bahwa pembiayaan ijarah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. 

Berdasarkan pernyataan ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yaitu : 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan ijarah terhadap 

Return On Asset pada perbankan syariah di indonesia.  

2.13.5 Pembiayaan Istishna (H5) 

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk barang dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu yang disepakati, dengan pembayaran sesuai kesepakatan 

(Djoko Muljono; 2015). Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
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disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Istishna ini dapat 

dilakukan langsung antara dua belah pihak antara pemesan atau penjual seperti 

melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan 

akad istishna paralel. (Sri Nurhayati,Wasilah; 2009) 

Dalam pembiayaan istishna, pihak bank memberikan pembiayaan kepada 

nasabah untuk pembelian barang yang dipesan. Tidak hanya itu saja, pihak bank 

juga dapat membiayai kebutuhan investasi maupun modal kerja untuk pengadaan 

barang baik sektor pertanian, perdagangan maupun industri. Namun, akad istishna 

yang digunakan dalam Bank Syariah adalah istishna paralel, dimana aplikasinya 

dipergunakan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi yang pembayarannya 

dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Sehingga pembayaran dapat 

dilakukan sekaligus atau bertahap. Penetapan harga untuk nasabah pembeli yaitu 

dengan memperhitungkan harga beli ditambah margin keuntungan bank. Semakin 

tinggi harga beli suatu barang maka semakin tinggi pula keuntungan yang 

didapatkan pihak bank, dan tingginya keuntungan akan berpengaruh pada 

profitabilitas bank tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. 

Shabri (2016), menunjukkan bahwa pembiayaan istishna ini secara simultan 

sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum 

syariah di Indonesia. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H5:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan istishna 

terhadap Return On Asset pada perbankan syariah di indonesia. 


