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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk 

(2010:3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut : 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya 

yang dinyatakan dengan syariah.  

Menurut Heri Sudarsono (2014 : 27), ”Bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip syariah.”  

2. Fungsi bank syariah 

      Fungsi bank syariah yaitu : 

1. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik 

dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang 
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diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang 

diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta 

pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.  

2. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor 

(pemilik dana).  

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank 

syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan 

sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.  

4. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.  

3. Tujuan Bank Syariah 

       Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:  

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar 

dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut 

selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan ekonomi rakyat.  

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak 

terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak 

yang membutuhkan dana.  
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3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian 

usaha.  

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 

Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa 

pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus 

usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 

pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.  

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya 

inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.  

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-

syariah  

4. Produk Perbankan Syariah 

      Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada 

masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah 

memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara 

umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:  
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1. Penghimpunan Dana (Funding)  

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, 

titipan, investasi dan investasi khusus. Penghimpunan dana akan 

dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya.  

2. Penyaluran Dana (Financing)  

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara 

sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan. 

a) Prinsip Jual Beli 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi 

jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan 

barangnya, yakni sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Murabahah  

Menurut Ismail (2011 : 138), ”Mudharabah adalah akad jual beli antara 

bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan 

menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah 

dengan keuntungan yang disepakati.”  

2. Pembiayaan Salam  

Menurut Ismail (2011 :152), Salam adalah akad jual beli pesanan antara 

pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati 

di awal akad dan pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh. Apabila 
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bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan barang kepada pihak 

lain untuk meyediakan barang maka hal ini disebut salam paralel.  

3. Pembiayaan Ishtishna  

Menurut Bank Indonesia dalam buku Ismail (2011 : 146) disebutkan 

bahwa ”prinsip istishna menyerupai salam, namun dalam istishna 

pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Istishna dalam bank 

syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri 

kecil menengah dan konstrusi.”  

b) Prinsip Sewa Beli  

Dalam prinsip sewa beli ini dikenal yang namanya Ijarah Wa Iqtina / 

Ijarah Muntahhiyah Bittamlik. Menurut Bank Indonesia dalam buku Ismail (2011 

: 159), ”Ijarah Wa Iqtina / Ijarah Muntahhiyah Bittamlik adalah akad sewa 

menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi 

kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad. Harga sewa dan harga 

beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.”  

c) Prinsip Bagi Hasil 

1. Pembiayaan Musyarakah  

Menurut Ismail (2011 : 120) disebutkan, ”Musyarakah adalah akad 

kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal 

untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan 

atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.”  
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2. Pembiayaan Mudharabah  

Menurut Ismail (2011 : 138), ”Mudharabah adalah akad antara pemilik 

dana dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 

Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati di awal akad.”  

3. Jasa Perbankan (Banking Services)  

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada 

nasabah dengan mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya. 

Produk jasa perbankan tersebut antara lain:  

a) Hiwalah (Alih Utang-Piutang)  

Dalam bukunya Ismail (2011 : 206) menyebutkan, ”Hiwalah adalah 

transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas 

hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu pemasok mendapatkan 

modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti 

biaya atas jasa pemindahan piutang.”  

b) Wakalah (Perwakilan)  

Dalam buku Ismail (2011 : 194) menyebutkan bahwa dalam wakalah 

”nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer uang. 

2.1.2 Pengertian dan Karakteristik Laba 

      Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba 

secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang 

timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan 
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pendapatan tersebut. Pengertian laba menurut Harahap (2010: 113) “Kelebihan 

penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara pengertian 

laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran 

pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat 

bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.  

Menurut Harahap (2010:263) laba merupakan angka yang penting dalam 

laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam 

perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan 

pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi 

perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan 

penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam 

penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.  

Laba sebagai berikut: Laba (earnings) atau laba bersih (net income) 

mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian 

kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam 

laporan merinci bagaimana laba didapat. Laba merupakan perkiraan atas kenaikan 

atau penurunan ekuitas sebelum distribusi kepada dan kontribusi dari pemegang 

ekuitas. Salah satu manfaat laba adalah untuk memprediksi pertumbuhan laba 

perusahaan tahun yang akan datang. Laba dapat dijadikan sebagai alat ukur 

keberhasilan suatu perusahaan yang tercermin daam kinerja manajemennya. 

Informasi mengenai kinerja masa lalu yang terdapat pada informasi laba dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan perusahaan, walaupun 

kesuksesan masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa yang akan datang akan 
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tetapi prediksi mengenai laba yang akan datang dapat dilakukan jika ada 

hubungan yang cukup kuat antara kinerja masa lalu dengan kinerja masa depan. 

Bagi para investor informasi laba dapat digunakan sebagai faktor utama 

dalam meramalkan distribusi deviden di masa yang akan datang yang merupakan 

faktor penting untuk menetapkan nilai berjalan atas sebagian saham atau atas 

keseluruhan perusahaan, sedangkan bagi pemegang obligasi dan kreditur 

informasi laba dapat digunakan untuk menilai tingkat pengembalian tahunan dan 

menerima pembayaran kembali pokok pinjaman pada saat hutang tersebut telah 

jatuh tempo. 

Pertumbuhan laba sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi dan penilaian kinerja manajemen suatu perusahaan untuk 

masa yang akan datang. Penilaian terhadap kemampuan manajemen dan 

tersedianya informasi yang memadai merupakan faktor penting dalam membuat 

prediksi pertumbuhan laba untuk masa yang akan datang. 

Konsep laba akuntansi, Nitha Sari (2016 : 229) menyebutkan bahwa laba 

akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut; 1) Laba akuntansi didasarkan 

pada transaksi actual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. 2) 

Laba akuntansi didasarkan pada postulate periode dan mengacu pada kinerja 

perusahaan selama satu periode tertentu. 3) Laba akuntansi didasarkan pada 

prinsip laba dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

4) Laba akuntansi memerlukan biaya (expense) dalam bentuk cost historis. 5) 

Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pemadanan (matching) antara penghasilan 

yang terealisasi di periode tersebut dengan biaya-biaya relevan yang berkaitan. 
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Chariri dan Ghozali (2009 :214) menyebutkan bahwa laba memiliki 

beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:  

a. laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,  

b. laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu,  

c. laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman 

khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,  

d. laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan  

e. laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan 

dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.  

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam 

laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus 

kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari 

serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah 

satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.  

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang 

dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode 

sebelumnya. 

Laba bersih tahun t – Laba bersih tahun t-1  

Pertumbuhan Laba = Laba bersih tahun t-1 
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2.1.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Menurut Sigit (2011) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain:  

a. Besarnya perusahaan.  

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang 

diharapkan semakin tinggi.  

b. Umur perusahaan.  

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam 

mengingkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.  

c. Tingkat leverage.  

Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer 

cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan 

pertumbuhan laba.  

d. Tingkat penjualan.  

Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat 

penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin 

tinggi.  

e. Perubahan laba masa lalu.  

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang 

diperoleh di masa mendatang.  

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor- faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba. Rasio yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada Bank 

Syariah di Indonesia menurut Diah (2012) antara lain Capital Adequacy Ratio, 
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Non Performing Financing, FDR, dan Operasional Efisiensi Rasio. Pada 

perusahaan otomotif menurut Kadek (2014) antara lain Current Rasio, Debt to 

Total Asset, Net Profit Margin, Inventory Turnover dan Total Asset Turnover. 

Sedangkan pada perusahaan manufaktur menurut Rice (2016) antara lain Rasio 

Keuangan, Tingkat Penjualan dan Tingkat Inflasi secara simultan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

2.1.4 Analisis Pertumbuhan Laba 

    Menurut Sigit (2011) ada dua macam analisis untuk menentukan 

pertumbuhan laba yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, tetapi dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis fundamental.  

a. Analisis Fundamental  

Analisis fundamental merupakan analisis yang berhubungan dengan 

kondisi keuangan perusahaan. Dengan analisis fundamental diharapkan 

calon investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan 

yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, apakah 

menguntungkan atau tidak dan sebagainya. Hal ini penting karena 

nantinya akan berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari 

investasi dan risiko yang harus ditanggung.  

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan keuangan 

dari suatu perusahaan yang sering disebut dengan company analysis. Data 

yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi dan 

mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat dianalisis. 

Dalam company analysis para analis akan menganalisis laporan keuangan 
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perusahaan, salah satunya dengan rasio keuangan. Para analis fundamental 

mencoba memprediksikan pertumbuhan laba di masa yang akan datang 

dengan mengestimasi faktor fundamental yang mempengaruhi 

pertumbuhan laba yang akan datang, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi 

keuangan yang tercermin melalui kinerja perusahaan.  

b. Analisis Teknikal  

Analisis teknikal sering dipakai oleh investor, dan biasanya data atau 

catatan pasar yang digunakan berupa grafik. Analisis ini berupaya untuk 

memprediksi pertumbuhan laba di masa yang akan datang dengan 

mengamati perubahan laba di masa lalu. Teknik ini mengabaikan hal-hal 

yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.  

2.1.5 Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering 

digunakan. Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat 

pada laporan keuangan sehingga kondisi keuangan dan hasil operasi suatu 

perusahaan dapat diinterpretasikan. Rasio merupakan pedoman yang berfaedah 

dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan 

perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau perusahaaan-

perusahaan lain.  

Rasio keuangan menunjukkan hubungan sistematis dalam bentuk 

perbandingan antara perkiraan laporan keuangan. Agar hasil perhitungan rasio 

keuangan dapat diinterpretasikan, perkiraan yang dibandingkan harus mengarah 

pada hubungan ekonomis yang penting. Contoh perbandingan yang tidak dapat 
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diinterpretasikan adalah perbandingan antara beban perlengkapan dengan harga 

saham karena beban perlengkapan tidak ada kaitannya dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut.  

Untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan, maka 

diperlukan adanya pembanding. Ada dua metode pembandingan rasio keuangan 

perusahaan menurut (Hery,dkk 2016 : 150) yaitu:  

a. Cross-sectional approach  

Cross-sectional approach adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan 

membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan.  

b. Time series analysis  

Time series analysis dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio 

finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya.  

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis keuangan 

dan memiliki beberapa kegunaan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat likuiditas perusahaan, apakah manajemen efektif dalam 

menghasilkan laba operasi atas aktiva yang dimiliki perusahaan, bagaimana 

perusahaan didanai, apakah pemegang saham biasa mendapat tingkat 

pengembalian yang cukup.  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rasio 

keuangan sebagai alat analisis. Hal-hal tersebut akan membantu analis dalam 

menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan sehingga dihasilkan 

kesimpulan yang lebih tepat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
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menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis sebagaimana dinyatakan dalam 

(Hery, dkk 2016 : 166)  

1) Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan 

operasi yang telah dilaksanakan. Untuk menilai keadaan perusahaan 

secara keseluruhan sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. 

Kalau sekiranya hanya satu aspek saja yang ingin dinilai, maka satu atau 

dua rasio saja sudah cukup digunakan,  

2) Sembandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan 

pada saat yang sama. Tidaklah tepat kita membandingkan rasio finansial 

perusahaan A pada tahun 19X0 dengan rasio finansial perusahaan B pada 

tahun 19X1,  

3) Sebaiknya perhitungan rasio finansial didasarkan pada data laporan 

keuangan yang telah diaudit (diperiksa). Laporan keuangan yang belum 

diaudit masih diragukan kebenarannya, sehingga rasio-rasio yang dihitung 

juga kurang akurat, dan  

4) Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan atau akuntansi 

yang digunakan haruslah sama.  

2.1.6  Jenis- Jenis Rasio Keuangan 

      Pada dasarnya macam atau jumlah angka-angka rasio banyak sekali 

karena rasio dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Namun demikian angka rasio 

yang ada dapat digolongkan menjadi dua. Golongan yang pertama adalah 

berdasarkan sumber data keuangan yang merupakan unsur atau elemen dari angka 
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rasio tersebut dan penggolongan yang kedua adalah berdasarkan pada tujuan 

penganalisa (Hery, dkk 2016 :68).  

Rasio keuangan berdasarkan sumber data yang digunakan dibedakan 

menjadi rasio-rasio neraca, rasio-rasio laporan rugi laba, dan rasio-rasio antar 

laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan tujuannya rasio keuangan dibedakan 

menjadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan 

rasio pertumbuhan. Dari rasio-rasio tersebut yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan analisis kinerja perusahaan dalam penelitian ini meliputi:  

a. Current Rasio 

Current Ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar dengan 

utang lancar. Rasio ini akan memproyeksikan kemampuan perusahaan yang 

dilambangkan dengan aktiva lancar dalam menutup utang lancar yang dimiliki. 

Beberapa hal yang tergolong dalam aktiva lancar adalah kas, piutang, persediaan, 

dan beberapa aktiva lain. Sementara itu yang termasuk dalam utang lancar antara 

lain utang dagang dan wesel, utang bank, utang gaji, dan sebagainya. Rumus 

untuk menghitung Current Ratio adalah sebagai berikut : 

       Aktiva lancar 

Current Ratio =  Utang Lancar    x 100% 

 

b. Net Profit Margin  

Net profit margin merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin (NPM) 

dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. 

Semakin tinggi NPM maka semakin efektif suatu perusahaan dalam menjalankan 
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operasinya. Cara menghitung NPM adalah dengan membandingkan laba bersih 

dengan penjualan bersih.  

Laba Bersih  

Net profit margin =Penjualan bersih 

 

c. Debt ratio 

Debt ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua 

hutang-hutangnya baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. 

Debt ratio (DR) merupakan ukuran tentang tingkat keamanan yang dimiliki oleh 

para kreditor karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

hutang yang disediakan oleh kreditur untuk mencapai laba. Semakin tinggi nilai 

DR maka semakin tinggi risiko kerugian yang dihadapi karena perusahaan harus 

memberikan return (bunga pinjaman) kepada kreditor atas pinjaman yang 

dilakukan, tetapi perusahaan juga mempunyai kesempatan yang tinggi untuk 

memperoleh laba dengan memanfaatkan pinjaman tersebut dalam kegiatan 

usahanya. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki nilai DR yang rendah maka 

risiko kerugian akan lebih kecil tetapi tingkat pengembalian (return) yang akan 

diperoleh kreditor juga semakin kecil. Cara menghitung DR adalah dengan 

membandingkan total hutang dengan total aktiva.  

Total Hutang  

Debt ratio       = Total Aktiva 

 

d. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang berasal 

darimasyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya 
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penyaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat 

dihimpun oleh perbankan. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

10/19/PBI/2008 menjelaskan, “ dana pihak ketiga bank,untuk selanjutnya disebut 

DPK, adalah kewajiban bank kepada pendudukdan bukan penduduk dalam rupiah 

dan valuta asing”.  

Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan 

digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit 

(Warjiyo dalam Francisca danSiregar, 2009). Dana pihak ketiga terdiri dari Giro, 

Tabungan dan Deposito.Giro menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 

1998 adalahsimpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 

setiapsaat. 

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat 

yang terhimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito. DPK yang dimiliki 

oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan,semakin besar 

keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah 

untuk menempatkan dananya di bank. Nasabah akan membandingkan secara 

cermat antara expected rate of return yangditawarkan bank dengan tingkat suku 

bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor 

pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. (Nur 

Kurnaliyah, 2011:30) 

Menurut (Arifin 2006 dalam Saras 2011:24), yang termasuk dalam dana 

pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Giro, giro yang pada bank disebut giro umumnya tetap sama dengan giro bank 

konvensional, dimana bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, 

bahkan tidak mengenakan biaya layanan (service charge).Dana giro ini boleh 

dipakai bank syariah dalam operasi bagi hasil (profit sharing). Pembayaran 

kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat sebagai 

pinjaman deposito kepada bank. Beberapa ulama memandang giro sebagai 

kepercayaan, dimana dana diterima banksebagai simpanan untuk keamanan. 

b. Tabungan, tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana 

adabeberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan 

biasanya memperoleh hasil pasti (fixed return). Pada bank bebas bunga, 

tabungan juga mempunyai sifat yang sama, kecuali bahwa penabungtidak 

memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh menerima 

hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank, dan setuju 

untuk berbagi risiko dengan bank. 

c. Deposito, deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran 

kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan 

simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. 

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya rekening investasi atau 

simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo 

yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu 

dengan rekening investasi oleh bank syariahsebagai sumber dana utama bagi 

kegiatan pembiayaan (financing). Modal yang dimiliki bank sebagian besar 
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berasal dari dana pihak ketiga (DPK) sesuaikan dengan salah satu fungsi bank 

yaitu menghimpun dana dan menyalurkanya kepada masyarakat (Siamat, 2012 

:246). 

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat,dalam arti 

masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, 

yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang 

asing. Pada sebgian besar atau setiap bank,dana masyarakat ini umumnya 

merupakan dana terbesar yang dimilki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat. (Heitzzal Rivai dkk, 2010 :37) 

e.Non-Perfoming Financing (NPF)  

NPF yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang 

dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas 

pembiayaan semakin tidak sehat. Rumus perhitungan NPF adalah sebagai berikut: 

NPF = Pembiayaan bermasalah (KL, D, M) x 100 % 

 Total Pembiayaan 

 

2.1.7 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

  Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan yaitu 

analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat 

pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio (ratio 

analysis) dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi 

dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.  

Sedangkan analisis rasio keuangan menurut Warsidi (2010) merupakan 

instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan 
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indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan atau prestasi operasi lalu dan membantu menggambarakan trend pola 

perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis 

rasio keuangan, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu tetapi 

dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang di masa yang akan datang.  

2.1.8 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

  Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan 

dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan 

apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama 

waktu tersebut. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan terhadap 

perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri dapat membantu 

mengidentifikasi adanya penyimpangan.  

Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok 

utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analis kredit, dan 

analis saham. Kegunaan rasio keuangan bagi ketiga kelompok utama tersebut 

menurut (Hery, dkk 2016 : 119) adalah sebagai berikut:  

a. Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, 

mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan,  

b. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat 

obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan  
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c. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek 

pertumbuhan perusahaan.  

2.1.9 Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

   Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering 

dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio 

keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Harahap (2010 : 298) yaitu:  

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan.  

b. Rasio merupakan pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.  

c. Rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.  

d. Rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (z-score).  

e. Rasio menstandarisir size perusahaan.  

f. Dengan rasio lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan 

perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik 

atau time series.  

g. Dengan rasio lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan 

prediksi di masa yang akan datang.  

Sebagai alat analisis keuangan, analisis rasio keuangan juga memiliki 

keterbatasan atau kelemahan. Menurut (Hery, dkk 2016 : 82) ada beberapa 

keterbatasan atau kelemahan analisis rasio keuangan.  
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1. Kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang 

dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha.  

2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang 

berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian 

persediaan.  

3. Rasio keuangan disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi 

oleh cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil 

manipulasi.  

4. Informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil 

manipulasi.  

2.1.10 Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan, merupakan output dari proses akuntansi, adalah suatu 

media informasi yang merangkum semua aktivitas keuangan perusahaan. Laporan 

ini digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan yang memberikan 

informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. 

Dalam penyusunan laporan keuangan haruslah berpedoman pada prinsip 

akuntansi yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan ini memberikan 

gambaran keadaan perusahaan. Menurut  Fera (2015: 13), “laporan keuangan 

lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan”. Informasi keuangan yang tersaji 

dalam laporan keuangan banyak memberikan manfaat bagi pengguna apabila 

laporan tersebut dianalisis lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu 

pembuat keputusan. 
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2.2 Pandangan Islam 

  Dalam dunia usaha dan perbankan terdapat berbagai konsep laba rugi 

berdasarkan proses akuntansinya, maka Al-Qur‟an sebagai tuntunan muamalah 

tampak lebih fokus dan lebih menitikberatkan pembicaraan tentang laba atau 

keuntungan usaha daricara perolehannya yang bersih dan halal, serta tidak 

merugikan orang lain. Paradigma ini dapat dikatakan sebagai “konsep laba rugi 

secara moral dan Qur‟ani”,Al Qur‟an sebagai kitab suci yang membawa pesan-

pesan keadilan, tak ketinggalan pula membawa isyarat- isyarat yang menyerupai 

tatabuku berpasangan atau katakanlah sebagai “konsep laba rugi secara tehnis” 

versi Al Quran dalam misi yang diembannya. Adanya format perhitungan laba 

rugi secara tehnis, antara lain terlihat pad fenomena surah Al Muthaffifien ketika 

Al Qur‟an berbicara tentang kitab sijjin dna „illiyyin, serta kehadiran dua malaikat 

pengawas yang mencatat amal perbuatan setiap manusia (surah Qaaf 50 : 16 -18). 

قَِّياِن َعِن ( إِْذ َيَتلَقَّى اْلُمَتلَ ٦١َولََقْد َخلَْقَنا اإلْنَساَن َوَنْعلَُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد )

َماِل َقِعيٌد ) ٦١( َما َيْلفُِظ ِمْن َقْوٍل إاِل لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد )٦١اْلَيِميِن َوَعِن الشِّ  

“16. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat 

lehernya, 17. (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, 

seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. 18. Tiada 

suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat 

Pengawas yang selalu hadir”. 

Jika malaikat yang kiri mencatat kesalahan, maka malaikat yang kanan 

mencatat kebaikan, sehingga pada waktunya nanti, rekonsiliasi antara dosa dan 
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pahala dapat dilakukan secara berpasangan tanpa kendala. Atau dengan kata lain 

proses perhitungan (hisab) yang ditunjukkan Al Qur‟an nampaknya tidak jauh 

berbeda dengan metode tatabuku berpasangan yang telah dikenal secara umum. 

Dalam Al Qur‟an diberitakan bahwa orang yang merugi kelak di akhirat, akan 

diterimanya buku dari sisi kiri, sedangkan orang yang beruntung dari sisi kanan. 

Dengan kata lain kitab orang soleh yang sangat boleh jadi adalah kitab „illiyyin 

akan diterima yang bersangkutan dari sisi kanan, sedangkan sebaliknya, kitab 

orang yang fasik yaitu kitab sijjin akan diterima dari sisi kiri. Proses demikian 

menyerupai akuntansi yang diterapkan secara umum sewasa ini, dimana 

pendapatan dan keuntungan akan diterima atau dibukukan di sisi kanan dalam T-

Account, sedangkan biaya dan kerugian akan diterima disisi kiri T-Account. 

1.  Konsep laba rugi secara moral dalam Al Qur‟ani, Al Qur‟an sebagai wahyu      

ilahi yang menuntun manusia pada jalan yang lurus, selalu mengedepankan 

aspek moral. Konsistensi Al Qur‟an pada tuntutan moral bukan hanya dalam 

masalah aqidah, ibadah dan akhlak, akan tetapi perhatian terebut kian mencuat 

dalam pembahasan muamalah yang mengatur interaksi hubungan antar 

manusia. Masalah kecukupan timbangan misalnya, adalah salah satu contoh 

kasus yang ditampikan secara serius oleh Al Qur‟an, untuk mendapatkan 

gambaran lebih lengkap sesuai semangat Ghirroh Al Qur‟an 

2. Laba Rugi Yang Tidak Merugikan Orang Lain Judul diatas bukan hanya 

sekedar asumsi. Tapi dalilnya benar-benar terdapat dalam kitab suci Al 

Qur‟an,tepatnya dalam QS.Huud:84-86 
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ٌْقُُصوا اْلِوْكيَاَل َواْلِويَزاَى ۚ إًِِّي ۞ َوإِلَٰى َهْديََي أََخاُُْن ُشَعْيبًاۚ  قَاَل يَا  ٍَ َغْيُزٍُ ۖ َوََل َت
َ َها لَُكْن ِهْي إِلَٰ قَْوِم اْعبُُدوا َّللاه

 ٤٨أََراُكْن بَِخْيٍز َوإًِِّي أََخاُف َعلَْيُكْن َعَذاَب يَْوٍم ُهِحيطٍ 

٤٥َْبَخُسوا الٌهاَس أَْشيَاَءُُْن َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُهْفِسِدييَويَا قَْوِم أَْوفُوا اْلِوْكيَاَل َواْلِويَزاَى بِاْلقِْسِط ۖ َوََل تَ   

 
ٌْتُْن ُهْؤِهٌِيَي ۚ َوَها أًََا َعلَْيُكْن بَِحفِيظٍ  ِ َخْيٌز لَُكْن إِْى ُك ٤٨بَقِيهُت َّللاه  

84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain 

Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku 

melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku 

khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." 

85. Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka 

dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 

kerusakan. 

86. Sisa (keuntungan) dari Allah[734] adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-

orang yang beriman. dan Aku bukanlah seorang Penjaga atas dirimu" 

Dari rangkaian ayat tersebut diperoleh beberapa kesimpula sebagai berikut : 

1. Surah Huud 11 : 84 terlihat adanya larangan mengurangi takaran dan 

timbangan, misalnya dalam pelaksanaan jual beli suatu barang yang harus ditakar 

atauditimbang. 

2. Sedangkan dalam surah Huud 11 : 85 mengandung perintah agar takaran dan 

timbangan kepada orang lain dicukupkan menurut ukuran yang normal 

3. Setelah takaran dan timbangan digenapkan, barulah penjual atau pedagang 

mengambil “sisanya” sebagai “laba” untuk mereka. (huud 11 : 86) 
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Allah SWT sama sekali tidak melarang manusia mencari laba atau keuntungan. 

Yang dilarang hanyalah mengurangi takaran atau timbangan, karena perbuatan itu 

merugikan orang lain. Secara lahiariah keuntungan atau laba yang diperoleh 

setelah menggenapkan timbangan akan menjadi lebih kecil, namun demikian 

berkah atau pengaruh positif yang dihasilkan akan memberi efek ganda. Dari segi 

syariah, takaran dan timbangan dalam jumlah yang cukup dengan sendirinya 

memberi ketenangan lahir bathin karena terjauh dari dosa dan kesalahan. 

Sedangkan dari segi bisnis, pelaku yang jujur mau tidak mau akan dirangkul dan 

disayangi pembeli sehingga tak tertujup kemungkinan usahanya akan berjalan dan 

berkembang terus dari waktu ke waktu. Dalam jangka panjang iapun akan 

memetik keunggulan-keunggulan kompetitif dari iklim persaingan yang sehat dan 

Fair. 

Buya hamka pada Tafsir Al-azhar mengatakan bahwa “sisa keuntungan atau 

rezeki dari Allah SWT” seperti dimaksud pada surah huud 11 : 86 “merupakan 

laba asli dari tuhan”. Meskipun datangnya sedikit demi sedikit, namun jumlahnya 

yang sedikit itu tidak mengurangi nilai keberkahannya.  
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2.3 Penelitian Terdahulu 

 Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Kadek 

Nungki 

(2014) 

Faktor – faktor 

yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan laba 

Pada perusahaan 

otomotif DI BEI 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Solvabilitas, 

Rasio Aktivitas, 

Rasio 

Profitabilitas, 

dan 

Pertumbuhan 

Laba 

Hasil pengujian 

menunjukkan pengaruh 

current ratio, debt to 

total asset, net profit 

margin, inventory 

turnover dan total asset 

turnover terhadap 

pertumbuhan laba 

adalah signifikan. 

Sedangkan hasil uji 

secara partial 

menunjukkan dari 5 

variabel yang layak 

digunakan 

modelpenelitian, hanya 

variabel net profit 

margin, inventory 

turnover serta total 

asset turnover yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

laba. Dan variabel net 

profit margin 

merupakan 

variabel yang 

mempunyai pengaruh 

dominan. 

2. Sigit 

Setiawan 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

Modal Intelektual 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Indonesia 

pembiayaan, 

non 

performance 

finance, biaya 

operasional, dan 

pertumbuhan 

laba 

Hasil penelitian dengan 

pengujian secara 

simultan (uji F) 

diperoleh hasil 

bahwapermodalan, 

pembiayaan, non 

performance finance, 

dana masyarakat, dan 

biayaoperasional secara 

serentak mempengaruhi 

pertumbuhan laba bank 

syariah di Indonesia. Di 

sisi lain, hasil 
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pengujian secara 

parsial (uji t), 

membuktikan bahwa 

permodalan,pembiayaa

n, dan dana masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

laba sedangkan non 

performance finance 

dan biaya operasional 

memberikan pengaruh 

negative terhadap 

pertumbuhan laba. 

3. Rice 

Agustina 

(2016) 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan Laba 

Dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai 

Variabel 

Moderating Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

rasio keuangan, 

tingkat 

penjualan, 

tingkat inflasi, 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

pertumbuhan 

laba 

Berdasarkan hasil 

penelitian secara 

simultan semua 

variabel berpegaruh 

terhadap pertumbuhan 

laba, namun secara 

parsial, hanya tingkat 

penjualan yang 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. Di 

samping itu, ukuran 

perusahaan tidak dapat 

memperkuat atau 

memperlemah 

hubungan antara 

variabel independen 

dengan variabel 

dependen. 

4. Sigit 

Setiawan 

(2011) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan Laba 

Bank Syariah Di 

Indonesia  

 

pembiayaan, 

non 

performance 

finance, biaya 

operasional, dan 

pertumbuhan 

laba 

Hasil penelitian dengan 

pengujian secara 

simultan (uji F) 

diperoleh hasil bahwa 

permodalan, 

pembiayaan, non 

performance finance, 

dana masyarakat, dan 

biaya operasional 

secara serentak 

mempengaruhi 

pertumbuhan laba bank 

syariah di Indonesia. Di 

sisi lain, hasil 

pengujian secara 
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parsial (uji 

t),  membuktikan 

bahwa permodalan, 

pembiayaan, dan dana 

masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

laba sedangkan non 

performance finance 

dan biaya operasional 

memberikan pengaruh 

negatif terhadap 

pertumbuhan laba. 

5. Diah Ratih 

Sotio Resmi 

(2012) 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan laba  

Bank syariah di 

Indonesia Periode 

tahun 2007-2011 

 

Laba Bersih 

operasional 

(NOI), 

Pertumbuhan 

Dana Pihak 

Ketiga 

(DPK),Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing 

Financing 

(NPF), 

Pembiayaan to 

Deposit Ratio 

(FDR), 

Operasional 

Efisiensi 

Rasio(OER), 

danpertumbuha

n laba. 

 

Hasil dengan uji 

simultan (uji F) 

menghasilkan bahwa 

NOI,pertumbuhandepo

sito, CAR, NPF, FDR, 

OER secara bersamaan 

tidak mempengaruhi 

pertumbuhan lababank 

syariah di Indonesia. Di 

sisi lain, hasil dari 

Partial uji (ttest), 

membuktikan bahwa 

NOI,pertumbuhan 

deposito dan NPF tidak 

signifikan 

efek positif pada 

pertumbuhan 

pendapatan, CAR, FDR 

bukan negatif yang 

signifikanefek pada 

pertumbuhan laba 

sementara OER 

dampak negatif yang 

signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

6. Muhammad 

Risky 

Zakaria 

(2015) 

Pengaruh Debt To 

Asset Ratio (Dar), 

Debt To Equity 

(Der), Dan Times 

Interest Earned 

(Tie) Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Pada Perusahaan 

Debt To Asset 

Ratio (Dar), 

Debt To Equity 

(Der), Dan 

Times Interest 

Earned (Tie) 

Pertumbuhan 

Laba 

secara parsial, 

ditemukan bahwa Debt 

to Asset Ratio (DAR) 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba 

(Earning Growth), 

Debt to Equity Ratio 
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Rokok Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

(Bei) 

(DER) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Laba (Earning 

Growth), Times Interest 

Earned (TIE) 

berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Laba (Earning Growth) 

pada Perusahaan 

Industri Rokok yang 

terdaftar di BEI tahun 

2010-2014. 

Berdasarkan pengujian 

statistik secara simultan 

ditemukan bahwa 

secara keseluruhan 

dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas 

(Debt to Asset Ratio 

(DAR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Times 

Interest Earned (TIE)) 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Laba 

7. Hestina 

Wahyu 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Perubahan 

Npm, Ldr, Npl Dan 

Bopo 

Terhadap 

Perubahan Laba 

Perubahan 

Npm, Ldr, Npl 

Dan Bopo 

Terhadap 

Perubahan Laba 

perubahan NPM 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

perubahan laba  

Perubahan LDR 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan 

terhadap perubahan 

Perubahan NPL 

berpengaruh negatif 

dan tidak 

signifikan terhadap 

perubahan laba  

Perubahan BOPO 

signifikan terhadap 

perubahan laba  

 
Sumber : Kumpulan penelitian terdahulu 
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2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Pertumbuhan Laba 

  Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajibanlancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar 

semakin tinggikemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya 

(Harahap, 2009 : 301).Semakin tinggi CR, maka akan semakin besar kemampuan 

untuk membayar berbagaitagihannya, apabila suatu perusahaan dianggap terlalu 

likuid, secara relative jikadibandingkan dengan industrinya, akibatnya perusahaan 

tersebut akan mengalamipenurunan profitabilitas (Harahap, 2009:194). Hal ini 

didukung penelitian sebelumnya oleh Heikal et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa 

Current Ratio mempengaruhi pertumbuhan laba. 

H1 :  diduga Current Ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia.  

2.4.2 Pengaruh Debt to Equity Terhadap Pertumbuhan Laba  

  DER termasuk salah satu rasio solvabilitas/ leverage. Rasio solvabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. DER merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi seluruhkewajibannya. Komposisi struktur pendanaan 

perusahaan dapat berdampak terhadappertumbuhan kinerja keuangan perusahaan 

(Harahap, 2009:194). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rizki, Samin dan Ode (2015), bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba.  
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H2 :  diduga Debt to Equity berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2.4.3 Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba 

   NPM termasuk salah satu rasio profitabilitas. NPM menunjukkan 

kemampuanperusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total 

penjualan bersihnya (Van Horne, 2011 :206). NPM yang semakin besar 

menunjukkan bahwa semakin besar lababersih yang diperoleh perusahaan dari 

kegiatan penjualan. Dengan laba bersih yang besar,bertambah luas kesempatan 

bagi perusahaan untuk memperbesar modal usahanya tanpamelalui hutang-hutang 

baru, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat(Harahap, 2009 

:304). Hal ini sama seperti dari penelitian Meythi (2011) menyatakan bahwa 

peningkatan NPM berpengaruh terhadap peningkatan laba yang diperoleh bank. Hal 

ini menunjukkan bahwa perubahan NPM berpengaruh positif terhadap perubahan 

laba. 

H3 :  diduga Net Profit Margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2.4.4   Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba  

  Pertumbuhan setiap bankn sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam 

menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa 

pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang 

paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-

apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Manajemen  

penggunaan dana bank terutama dalam hal ini dana pihak ketiga yang dikelola 
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lagi menjadi instrumen bank berupa merupakan aktiva yang menghasilkan yaitu 

penempatan oleh dana bank dalam asset yang menghasilkan pendapatan untuk 

menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Semakin banyak bank 

melakukan penghimpunan dana apabila tidak diimbangi dengan penyaluran dalam 

bentuk kredit maka akan meningkatkan biaya sehingga berpengaruh pada 

turunnya pertumbuhan laba. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Isnaini (2009), bahwa non performing financing tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  

H4 :  diduga dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2.4.4 Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Pertumbuhan Laba 

Ketika NPF meningkatartinya kenaikan kredit bermasalahlebih besar 

daripada kenaikan totalkredit yang diberikan, maka kualitasaktiva akan menurun 

disebabkankarena kenaikan kredit bermasalah.Kenaikan NPF yang semakin 

tinggimenyebabkan cadangan PenyisihanPenghapusan Aktiva Produkti f(PPAP) 

yang ada harusdiperhitungkan sebagai beban (biaya)yang langsung berpengaruh 

terhadapkeuntungan bank. Dengan demikin kenaikan NPF menyebabkan turunnya 

laba atau dengan kata lain semakin tinggi NPF maka kinerja bank menurun dan 

sebaliknya. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan 

kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan, 2013). 

H5 :  diduga non performing financing berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

 



 
 

 
 

46 

2.5  Kerangka Berpikir  

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. 

Pertumbuhan laba dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi pihak 

internal maupun eksternal perusahaan. Kemampuan manajeman perusahaan dalam 

menetapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kegiatan operasional 

perusahaan memegang peranan penting di dalam meningkatkan laba perusahaan. 

Di samping itu, peningkatan laba yang diperoleh merupakan gambaran 

meningkatnya kinerja dari perusahaan yang bersangkutan.  

Pada umumnya, pihak-pihak berkepentingan melakukan analisis terhadap 

rasio keuangan guna mengetahui kinerja dari perusahaan bersangkutan dan 

memprediksi berbagai kondisi perusahaan. Beberapa rasio keuangan yang dinilai 

mampu mendeteksi tingkat pertumbuhan laba seperti current ratio, debt to equity, 

net profit margin, dana pihak ketiga, dan non performing financing Di samping 

itu, menganalisis pada beberapa objek khusus seperti menaruh pusat perhatian 

pada besarnya perubahan penjualan bersih juga membantu perusahaan dalam 

melihat keterkaitannya dengan pertumbuhan laba, hal ini disebabkan karena angka 

laba yang merupakan akumulasi dari seluruh kejadian ekonomi yang terjadi di 

dalam perusahaan baik yang menyangkut kegiatan operasional maupun yang non 

operasional.  

Namun di samping kondisi internal, pertumbuhan laba juga dipengaruhi 

oleh kondisi eksternal dari perusahaan, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan 

ekonomi. Dan seiring dengan semakin mengarahnya sistem perekonomian ke arah 

sistem pasar bebas menyebabkan semakin besarnya pengaruh kondisi eksternal 
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terhadap kinerja perusahaan. Di samping itu, kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan laba yang diperoleh juga dipengaruhi oleh ukuran dari perusahaan 

tersebut. Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan maka akan tersedia lebih 

banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manajer, sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam memperoleh laba yang lebih besar. Berdasarkan 

keterangan diatas maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka berfikir 
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