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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank Syariah 

 Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang  

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas bank umum syariah. Unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat 

syariah ( BPRS). 

 Bank umum syariah ( BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BUS dapat berusaha sebagai 

bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat 

melaksanakan transaksi ke luar negri atau yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhannya, seperti transfer ke luar negri, inkaso ke luar negri, 

pembukuaan letter of credit, dan sebagainya. 

 Unit usaha syariah yang selanjutnya di sebut UUS, adalah unit kerja dari 

kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di 

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembanti syariah dan / atau unit syariah. UUS berada 

satu tingkat di bawah di reksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat 

berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. 
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2.1.2 Fungsi Bank 

  Fungsi Bank menurut Siamat (2005:88), diantaranya : 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi  

b. Menciptakan uang.  

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.  

d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain 

2.1.3 Kegiatan Perbankan 

Menurut Kasmir (2003), terdapat tiga jenis kegiatan perbankan di Indonesia 

yakni : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)  

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending) 

c. Memberikan jasa-jasa lainnya (services)  

2.2 Kelembagaan Bank Syariah  

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi 

pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik 

bank syariah: 

1. Penghapusan riba 

2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran  sosio- 

ekonomi islam 

3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabingan dari bank 

komersial dan bank investasi  
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4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap 

permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, 

karena bank komersial syariah merupakan profit and loss sharing dalam 

konsinyiasi, venture, bisnis, atau industri 

5. Bagi hasil cenderung mempercepat hubungan antara bank syariah dan 

pengusaha 

6. Kerangka yang di bangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan 

likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank 

syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah. 

Oleh karena itu secara struktural dan sistem pengawasannya beda dari 

bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal, yaitu 

pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara 

umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam 

kegiatan operasional bank. Secara struktural kepengurusan bank syariah terdiri 

dari dewan komisaris serta direksi dan wajib memiliki dewan pengawas syariah 

yang berfungsi  mengawasi kegiatan bank syariah. 

2.3 Kelembagaan Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah di atur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia  Nomor 

11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha  Syariah yang selanjutnya diatur dalam surat 

edaran Bank Indonesia ( SEBI) No.15/51/DPbs tertanggal 30 Desember 2013 

perubahan atas surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbs tanggal 5 

Oktober 2009 perihal unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah wajib di bentuk 
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oleh bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di 

kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah 

dan/atau syariah. Unit usaha syariah memiliki tugas antara lain: 

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan/atau 

unit syariah 

2. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang 

syariah dan/ atau uint syariah 

3. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari kantorcabang 

syariahdan/atau syariah 

4. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah 

atau unit syariah 

2.4 Pengertian Fee Based Income 

Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana 

adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuannya adalah mendukung dan 

memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa bank yang 

ditawarkan maka semakin baik, hal ini disebabkan jika nasabah hendak 

melakukan suatu transaksi perbankan cukup dilakukan di satu bank saja. 

 „‟Fee based income menurut kasmir (2012:129) adalah keuntungan yang 

didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya”.Sedangkan 

Triandaru dan Budisantoso (2006:86) mengemukakan mengenai fee based income 

yaitu:“Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta 

untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai 

bentuk jasa-jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank mendorong tidak hanya 
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mengandalkan pada sumber penerimaanya yang utama dari penyaluran kredit 

melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau income yang 

berasal dari pemberian jasa-jasa disebut fee based income.” 

2.5  Jenis-jenis Jasa Bank Lainnya  

Munurut Nurul Ichsan (2014: 146), jenis-jenis jasa bank lainnya  

sebagai berikut:  

1. Transfer (kiriman uang). 

2. Kliring (Clearing) 

3. Inkaso  

4. Safe Deposit Box  

5. Traveller‟s Cheque 

6. Letter Of Credit/ LC  

7. Bank Notes  

8. Bank Garansi  

9. Virtual Account  

10. Escrow Agent  

11. Kartu Kredit 

12. Asuransi 

13. E-Payment  

14. E-Banking 

15. .Mobile Banking  
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2.6 Keuntungan Jasa-jasa Bank Lainnya 

Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya antara  lain diperoleh dari:  

1. Biaya administrasi  

   Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan   

administrasi.  

2. Biaya kirim  

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa   

transfer dalam negeri      maupun keluar negeri.  

3. Biaya tagih  

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen 

dokumen milik nasabahnya seperti jasa  kliring (penagihan dokumen 

dalam kota).  

4. Biaya provisi dan komisi  

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa     

transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas 

perbankan.  

5. Biaya sewa  

Jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa  safe    

deposit box  

6. Biaya iuran  

Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau  kartu kredit 

(Kasmir, 2014: 129) 
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2.7 Unsur-Unsur Fee Based Income 

Menurut Dendawijaya (2009:111) pendapatan operasional bank terdiri atas: 

1. Hasil bunga. 

2. Provisi dan komisi 

3. Pendapatan valuta asing lainnya 

4. Pendapatan lainnya. 

Karena fee based income merupakan pendapatan operasional non bunga, 

maka unsur-unsur pendapatan operasional yang masuk kedalamnya adalah : 

a. Pendapatan atas komisi dan provisi 

b. Pendapatan dari hasil transaksi valuta asing atau devisa 

c. Pendapatan operasional lainnya 

Penjelasannya: Rumus Fee based income menurut Dendawijaya (2009:111) 

adalah sebagai : 

   Fee Based Income  
                                    

                      
 

2.8 Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad Murabahah,Salam, 

dan Istishna 

2.8.1 Akad Murabahah 

 Adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai 

keuantungan yang di sepakati. Murabahah berasal dari kata ribu ( keuantungan) 

karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuantungan 

(margin/mark up). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 
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pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuantungan. 

Keduan pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga 

jual di cantumkan dalam akad jual beli dan jika telah di sepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah laimnya di 

lakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini 

barang di serahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran di lakukan secara 

tangguh. Landasan syariah murabahah adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/1V/2000 tentang murabahah. 

 Landasan syariah murabahah adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/1V/2000  tentang murabahah,No. 10/DSN/-MUI/IV/2000 tentang wakalah, 

No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, No. 16/DSN-

MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, No. 23/DSN-MUI/III/2002 

tentang potongan pelunasan dalam murabahah, No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang 

potongan tagihan murabahah No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian 

piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar,No.48/DSN-

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, No.49/DSN-

MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah, dan No.48 ( metode pengakuan 

keuantungan al-tanwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah di lembaga 

keuangan syariah). 

Fitur dan mekanisme: 

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah  
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2. Bank dapat membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah di sepakati kualifikasinya 

3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyedian barang 

yang dipesan nasabah  

4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 

tanpa di janjikan di muka 

Landasan Hukum Murabahah  

َزة ً                         ـٰ ِطلًِ إَِّلًا أَى تَُكىىًَ تَِج ـٰ اأَيُّهَا ٱلَِذييًَ  َءاَهٌُىا ً َّلً أَۡهَىتَۡأُڪلُىًا ٳَلُكن بَۡيٌَڪُن بِٲۡلبَ ـٰ   يَ

ا.                                                       أًَفَُسُكنًۡ  إِىًَ  ٱّلَلًَ َكاىًَ  بُِكنًۡ َرِحيو ً۬ تَۡقتُلُىًا  ۚ ٌ َوَّلً  ُكنًۡهِّ ً ۚ   َعي تََزاض ًً۬ 

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29) 

2.8.2  Akad Salam 

 Adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga yang di lakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang di 

sepakati. Dalam praktik perbankan ketika barang telah di serahkan kepada bank, 

maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu 

sendiri secara tunai atau secara cicilan. Haraga jual yang di tetapkan bank adalah 

harga beli bank dari nasabah di tambah keuantungan. Dalam hal bank menjualnya 

secara tunai biasanya di sebut pembiayaan talangan ( bridging financing). 

Sedangkan dalam hal bank menjual nya secara cicilan, kedua pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual di cantumkan 

dalam akad jual beli dan jika telah di sepakati tidak dapat berubah selama 
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berlakunya akad. Umumnya transaksi ini di terapkan dalam pembiayaan barang 

yang belum ada, seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk 

kemudian di jual kembali secara tunai atai secara cicilan. Landasan syariah salam 

adalah Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. 

Fitur dan Mekanisme Salam 

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan 

transaksi salam dengan nasabah 

2. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

penjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasr salam 

3. Penyediaan dana oleh bank kepada nasabah harus di lakukan di 

muka secara penuh, yaitu pembayaran segera paling lambat 7 hari 

setelah pembiayaan atas dasar salam di sepakati 

4. Pembayaraan oleh bank kepada nasabah kepada bank atau dalam 

bentuk piutang bank. 

     Landasan hukum salam dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 282 

لَى ُمَسّمًّى  فَاْكتُبُوهُُ                                                              ِ  أَيَُّها الَِّرينَُ إَِذاآَمنُوا تََدا يَْنتُمُْ بَِدْينُإ أََجٍلإ

 يَا

       “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalahtidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-

Baqarah : 282) 

2.8.3  Akad Istishna 

  Adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepekati antara 
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pemesan atau pembeli ( mustashni) dan penjual atau pembuat ( shani). Produk 

istishna menyerupai produk salam, namum dalam istishna pembayaran nya dapat 

di lakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna 

dalam bank syariah umumnya di aplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

kontruksi. Landasan syariah istishna’ adalah Fatwa DSN MUI No.06/DSN-

MUI/IV/2000 tentangjual beli Istishna dan No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual 

beli Istishna paralel. 

Landasan Hukum Istishna dalam Al-quran surat Al-Baqarah 275 

مًَ  بَٰىا ً                                                                                                َوأََحلًَ ٱّلَلًُ ٱۡلبَۡيعًَ َوَحزًَ ٱلزِّ

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." 

(Q.S Al Baqarah: 275) 

2.9 Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang terjadi pada lenbaga 

keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa 

prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan sangat penting karena 

merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menjaga 

keamanan  dana nasabah. 

Pengertian pembiayaan  menurut Kasmir (2004:92) adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. 
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Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank yang mewajibkan bank yang di biayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. (pasal 1 Angka 7 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia). 

Dalam Al-Quran surat (Q.S Al-Baqarah 275) 

مًَ  بَٰىا ً                                                                                                َوأََحلًَ ٱّلَلًُ ٱۡلبَۡيعًَ َوَحزًَ ٱلزِّ

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." 

(Q.S Al Baqarah: 275) 

2.9.1  Pembiayaan Bermasalah  (Non Performing Finance) 

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan 

syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan 

istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khasanah 

ilmu fiqih. Istilah pembiayaan diambil dari istilah qard. Credo dalam bahasa 

Inggris berarti kepercayaan, sedangkan qard dalam fiqih berarti meminjamkan 

uang atas dasar kepercayaan 

Pada saat pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah 

dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab 

pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan 

kembali kualitas pembiayaan tersebut. 

Menurut Sofyan pembiayaan bermasalah adalah: “Pembiayaan yang sudah 

menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan 
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macet. Menurut Dendawijaya, “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-

pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan 

kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet 

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah 

terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya 

kepada pihak kreditur 

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa 

dikenal dengan nama Non Performing Finance (NPF). Non Performing Finance 

(NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk 

menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang 

pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh 

tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat 

diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana 

pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban 

minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi 

atau bahkan tidak dapat ditagih 

2.9.2 Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah  

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), 

bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 

golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), 

diragukan (D), Macet (M). Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada 

nasabah adalah sebagai berikut: 
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1. Pembiayaan Lancar (Pass) 

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu. 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif. 

c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash 

collateral) 

2. Perhatian khusus (Special Mention) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam 

perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari. 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan. 

c. Mutasi rekening relatif aktif. 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang Lancar (Substandard) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari. 

b. Sering terjadi cerukan 
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c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 hari. 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah 

4. Diragukan (Doubtful) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang 

diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan anguran pokok dan/atau bunga yang telah   

melampaui 180 hari. 

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan 

maupun pengikatan jaminan 

5. Macet (Loss) 

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkanpada nilai wajar. 
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Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas 

pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, 

disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (Non Performance 

Finance/NPF) (Soemitra : 2017 hal 56-76) 

2.10 Perhitungan Non Performing Finance (NPF) 

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPF yang 

merupakan formulasi:  

Rasio NPF = Pembiayaan ( KL.D.M)  x 100% 

 Total Pembiayaan  

Besarnya rasio NPF yang diperbolehan Bank Indonesia adalah maksimal 

5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat 

kesehatan bank yang bersangkutan 

2.10.1 Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Finance) 

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada 

dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan mereka untuk 

mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang 

disepakati. Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum 

terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun 

berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan 

sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum 

menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang. 

Menurut Mahmoehidin Non Performing Finance pada dasarnya 

disebabkan oleh faktor interen dan eksteren. Faktor internal dapat berupa 
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ketidakmampuan dalam mengelola usaha (mismanagement) dan terjadi 

pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (side 

streaming). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro 

seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi 

industri yang tidak berkembang saat ini ( sunset industry). Kedua faktor tersebut 

tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan 

sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Dalam prakteknya pembiayaan 

bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Dari Pihak Perbankan (faktor intern) 

Dari faktor intern pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam 

melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau 

salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayan bermasalah juga dapat terjadi 

akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga 

analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan. Bank-bank diIndonesia 

banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut 

bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank 

gampang dibohongi oleh nasabah untukmerekayasa kelayakan usahanya. 

b. Dari pihak nasabah (faktor ekstern) 

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu: 

a. Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan 

mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun 

sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya. 
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b. Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan 

untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat 

kesulitan dalam usahanya. 

2.11  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio 

yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Semakin kecil rasio  ini berarti semakin efisien biaya operasional 

yang dikeluarkan bank yang  bersangkutan sehingga kemungkinan suatu 

bankdalam kondisi bermasalah semakin kecil(Almilia, 2005).Hasbi (2011) 

menambahkan semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan 

demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan 

mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

     
                 

                      
       

2.12 Profitabilitas  

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling  

tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Karena kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. 

alasan seperti disebutkan di bawah ini (Suryani: 2011) 

a. Dapat menarik para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya 

dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh bank. Pada gilirannya bank 
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mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran jasanya kepada 

masyarakat. 

b. Dengan laba yang cukup, dapat disisihkan sebagian artinya tidak semua 

laba dibagikan seluruhnya kepada pemilik saham, sehingga dapat dibentuk 

cadangan. Kenaikkan cadangan sudah barang tentu menaikkan kredibilitas 

(tingkat kepercayaan) masyarakat terhadap bank tersebut. 

c. Sebaliknya, bila tingkat profitabilitas dianggap tidak cukup (kurang), maka 

modal tidak bertambah, bahkan para pemegang saham akan menjual 

sahamnya untuk ditanamkan ke dalam perusahaan lain yang lebih 

menguntungkan. 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk  

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan 

mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar 

nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau 

sehat. 

Menurut Bank Indonesia, Return On Assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam 

suatu periode . Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan 

keuangan. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh 

dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. 

Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memberikan score 

maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA > 1,5% (Hasibuan, 2006). 
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2. 13  Penelitian Terdahulu  

No  Peneliti  Judul  Hasil  

1   Niode N.N  2016 

 

Pengaruh 

CAR,Pembiayaan, NPF, 

Dan BOPO Terhadap 

ROA Bank Umum 

Syariah Di Indonesia 

Periode 2010-2015 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa CAR 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

Bank Umum 

Syariah.Pembiayaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan  

terhadap ROA Bank 

UmumSyariah.Sedangkan 

variable NPF dan BOPO 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA 

Bank Umum Syariah 

2  Amalia.N 2016 Struktur Pembiayaan 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap  

Profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia 

Dan Bank Syariah  

Mandiri  

 

Hasil signifikansi  

(uji t) menunjukkan bahwa 

pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah, 

dan istishna  

berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Sedangkan 

pembiayaan ijarah tidak 

berpengaruh terhadap  

profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia dan 

Bank Syariah Mandiri.  

 

3  Andika W.P 2015 Analisis Pengaruh non 

Porforming Financing 

Pembiayaan 

Murabahah,mudharabah 

dan musyarakah 

terhadap profitabilitas 

pada bank umum syariah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPF 

pembiayaan murabahah 

dan pembiayaan 

mudharabah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

(ROA)  

4 Riyadi Dan yulianto 

2014 

Pengaruh Pembiayaan  

Bagi Hasil, Pembiaya 

An Jual Beli,  

Financing To Deposit 

Ratio (FDR)  

Dan Non Performing  

Financing (NPF) 

Terhadap Profitabilitas  

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan bagi hasil 

berpengaruh negatif  

terhadap profitabilitas, 

pembiayaan jual beli dan 

NPF tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas dan 
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Bank Umum  

Syariah di indonesia 

FDR berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas 

 

5 Sari, D.W. 2013. “Pengaruh Pembiayaan 

Jual Beli, Bagi Hasil, 

Financing to Deposit 

Ratio, dan Non  

Performing  Financing  

Terhadap Profitabilitas 

Bank Indonesia” 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pembiayaan Jual Beli dan 

variable NPF  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA 

Bank Umum Syariah.  

 

6 Pratiwi.D.D 2012 Pengaruh CAR, BOPO,  

NPF dan FDR 

Terhadap  

Return On  

Asset (ROA)  

Bank Umum  

Syariah 

(Studi Kasus Pada Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia  

Tahun 2005–2010) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

BOPO dan NPF 

berpengaruh negatif dan  

signifikan terhadap ROA 

Bank Umum Syariah. 

 

7 Rahman dan Ridha 

2012 

Pengaruh Pembiayaan 

Jual Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil, dan Rasio 

Non Performing 

Financing terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di  

Indonesia 

Secara parsial,  

pembiayaan jual beli 

dan rasio NPF  

berpengaruh signifikan 

positif terhadap  

profitabilitas yang 

diproksikan melalui 

Return on Asset 

(ROA) pada bank umum  

syariah di Indonesia.  

NPF berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

profitabilitas yang 

diproksikan melalui 

Return on Asset (ROA)  

pada bank umum  

syariah di Indonesia. 

8  Wicaksana 2011 

 

Pengaruh Pembiayaan  

mudharabah,  

 

 

 

 

 pembiayaan mudharabah,  

musyarakah,murabahah 
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musyarakah dan  

 

 

 

murabahah Terhadap  

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di  

Indonesia 

 

berpengaruh secara  

signifikan terhadap  

profitabilitas. Secara  

simultan variabel  

pembiayaan  

mudharabah,musyarakah,  

murabahah berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

profitabilitas. 

 

9.  Adyani L.R 2011 

 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Profitabilitas (ROA) 

 

Berdasarkan pengujian 

statistik dapat diketahui 

bahwa NPF berpengaruh  

negatif signifikan terhadap 

profitabilitas  

(ROA) bank umum 

syariah 

Sumber : Gabungan dari Beberapa Peneliti  

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, 

maka semakin tinggi Profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan  dengan 

Return on Asset. Bukti empiris Nenda Nurjanah Niode Tahun 2016. Pengaruh 

CAR ,Pembiayaan, NPF, Dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di 

Indonesia Periode 2010-2015. NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA Bank Umum Syariah.  

Bukti empiris Rahman dan Ridha  (2012) Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non  Performing Financing terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.  NPF berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) 

pada bank umum syariah di Indonesia.  Adyani L.R (2011) Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Profitabilitas (Roa) Berdasarkan pengujian statistik dapat 

diketahui bahwa NPF berpengaruh  negatif signifikan terhadap profitabilitas  
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(ROA) bank. Riyadi dan Yulianto (2014) tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non 

Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Sari, D.W. 2013. ”.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembiayaan Jual 

Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank 

Umum Syariah. Pratiwi.D.D (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF 

berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 

2. 14 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

MURABAHAH 

NPF 

PROFITABILITAS ISTISHNA  

FEE BASED INCOME  

BOPO 
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2.15 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

yang kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 

2006). 

Sri Dewi Anggadini (2010)  Fee based income berpengaruh terhadap  

profitabilitas dan hubungan antara kedua variabel sangat kuat. Maka jika fee 

based income naik maka profitabilitas pun ikut naik begitu juga sebaliknya. Bank 

syariah dapat meningkatkan pendapatannya dari hasil pemberian jasa-jasa 

perbankan yang dapat ditawarkan kepada nasabahnya atau yang lebih dikenal 

dengan Fee Based Income. Dengan adanya penjualan jasa-jasa maka profitabilitas 

yang dihitung dengan menggunakan Return On Assets (ROA) akan meningkat. 

Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan kegiatan Fee Based income akan 

makin berkembang dan akan membuat laba Bank Syariah melonjak naik, yang 

pada akhirnya akan menambah modal Bank Syariah sehingga lebih leluasa dalam 

melakukan ekspansi.  

H1 : Di duga Fee Based Income Berpengaruh Terhadap Tingkat 

Profitabilitas di       Bank Umum Syariah 

Murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada 

pihak pembeli dengan mensyaratkan  keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah 

tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta 

kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga 
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jual barang disebut margin keuntungan (Ismail, 2011:138). Pendapatan 

murabahah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. 

Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan murabahah yang diperoleh 

dari margin  keuntungan memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas. 

 Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, 

maka semakin tinggi.Profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan  dengan 

Return on Asset 

Bukti empiris dari Rahman dan Ridha (2011) Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa pembiayaan jual beli Berpengaruh positif signifikan terhadap ROA (Return 

on Asset). Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan jual beli yang 

disalurkan bank syariah akan berpengaruh dalam meningkatkan ROA (Return on 

Asset).  

Bukti empiris . Penelitian  Riyadi dan Yulianto (2014) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Diduga Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Terhadap  Tingkat  

Profitabilitas di Bank Umum Syariah 

 Istishna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Istishna biasanya digunakan 

untuk membiayai kebutuhan investasi maupun modal kerja untuk pengadaan 
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barang seperti perdagangan dan industri, untuk pembelian dengan pesanan barang 

komsumsi seperti rumah tinggal indent. Pendapatan dari jual beli barang melalui 

akad istishna akan memperoleh keuntungan dimana total harga yang disepakati 

dalam akad termasuk margin keuntungan yaitu selisih penjualan dengan harga 

pokok istishna. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode 

presentase penyelesaian (Syafi’i,2007) . Jadi, pendapatan istishna memiliki 

pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, perubahan yang 

terjadi pada pendapatan istishna yang diperoleh dari margin keuntungan memiliki 

pengaruh besar terhadap profitabilitas. 

 Bukti empiris Sari dan Anshori (2016) istishna tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROE 

Bukti empiris Sari, D.W. 2013  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank 

Umum Syariah 

Bukti empiris Agustina. Y 2014 . Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan  

jual beli, pembiayaan tidak mempengaruhi  profitabilitas bank syariah. 

H3 : Diduga Pembiayaan Istishna Berpengaruh Terhadap Profitabilitas 

di Bank Umum Syariah 

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam  mengelola pembiayaan bermasalah yang ada 

dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank). Ali (2004) 

menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal 

tersebut berpengaruh  pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya 
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keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan 

mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, 

akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan Return on 

Asset (ROA) yang  diperoleh bank syariah 

Bukti empiris Nenda Nurjanah Niode Tahun 2016  NPF dan BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Bukti 

empiris Rahman dan Ridha  (2012) NPF berpengaruh signifikan positif terhadap 

profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum 

syariah di Indonesia.  Lyla Rahma Adyani (2011) Berdasarkan pengujian statistik 

dapat diketahui bahwa NPF berpengaruh  negatif signifikan terhadap profitabilitas  

(ROA) bank. 

H4 : Diduga Non Performing Financing (NPF) Berpengaruh Terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah 

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan  

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik 

kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan 

sumber daya yang ada di perusahaan (Riyadi, 2006). Hasbi (2011) menambahkan 

bahwa semakin kecil rasio ini, berarti bahwa kinerja bank semakin baik. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel efisiensi operasi yang diproksikan 

dengan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diproksikan 

dengan Return On Asset (ROA).  

H5 : Diduga Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional ( BOPO) 

Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. 


