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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi landasan teori yang merupakan teori-teori yang 

mendukung perum usan hipotesis, penelitian terdahulu yang merupakan bahasan 

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran yang 

menjelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti dan hipotesis 

yang merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka 

(landasan teori dan penelitian terdahulu) serta merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang diteliti. 

2.1.1 Signalling Theory ( Teori Sinyal) 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau g ambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pesaraan efeknya. Informasi 

yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar 

modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Apabila 

pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena asimetri antara perusahaan 

dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan 

dan prospek yang akan datang daripada pihak luar ( investor, kreditor ). 
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Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik., atau bahkan dapat berupa 

promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih 

baik dari perusahaan lain. 

Signalling Theory atau teori Sinyal menurut Brigham dan Hauston isyarat 

atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Sinyal ini beruba informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan merupakan hal yang penting , karena pengaruhnya terhadap 

keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi  

investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan 

keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masalalu, saat ini maupun 

masa yang akan datang. (coursehero.com) 

Berkaitan dengan judul penelitian ini yang membahas tentang 

profitabilitas maka alasan peniliti menggunakan Signalling Theory adalah karena 

Arus Kas, Dana Syirkah Temporer dan BOPO merupakan bagian dari laporan 

keuangan yang mana melihat pengertian dari masing-masing pengertiannya, 

bahwa arus kas adalah jumlah uang kas masuk dan keluar selama periode tertentu. 

Arus kas ini pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang 

mempengaruhi laba. Jadi semakin tinggi tingkat perputaran kas maka semakin 

tinggi kemampuan kas menghasilkan keuntungan. 
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Kemudian hubungan Signalling Theory dengan Dana Syirkah Temporer 

ini tidak jauh berbeda dengan Arus Kas. Dana Syirkah Temporer merupakan 

bagian dari dana pihak ketiga, yang mana jika semakin tinggi tingkat Dana 

Syirkah Temporer ini menandakan banyak pihak ketiga ataupun masyarakat yang 

percaya dengan perusahaan atau bank tersebut. Dengan begitu semakin banyak 

dana yang dihimpun dan disalurkan maka akan membuat perusahaan atau bank 

tersebut semakin mengembangkan usahanya. 

Yang terakhir berkaitan dengan BOPO. BOPO ini adalah perbandingan 

antara Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional. Semakin rendah nilai 

BOPO ini maka menandakan perusahaan atau Bank semakin efisien dalam 

mengendalikan biaya operasionalnya. 

Arus Kas, Dana Syirkah Temporer dan BOPO pasti ada di laporan 

keuangan bank dan akan dilihat oleh pihak yang membutuhkan, contohnya 

investor. Jika nantinya investor melihat hasil dari ketiganya menunjukka angka 

yang baik maka investor tidak akan takut untuk menginvestasikan lagi kelebihan 

dananya.  

 

2.2 Lembaga Keuangan Syariah 

2.2.1 Pengertian lembaga keuangan syariah 

Lembaga keuangan dapat dipahami sebagai : 

(a) Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan 

adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut 
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lembaga keuangan diutamakan untukmebiayai investasi perusahaan, 

namin tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga 

keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bis 

adiperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan 

kegiatan distribusi barang dan jasa. 

(b) Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan 

dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah 

kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana 

atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

Sesusai dengan siistem keuangan yang ada, maka dalam 

operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah 

secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik 

dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung 

jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi 

bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah 

bertujuan membantu mencapai tujuan sosio  ekonomi masyarakat Islam. 

(Soemitra, 2010 : 27-29) 

Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga 

keuangan syariah juga terdapat beberapa lembaga secara spesifik seperti 

Bank umum syariah, BPR syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, 

dana pensiun syariah, leasing syariah dan lain-lain. Perbedaanya adalah 
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lembaga keuangan syariah menggunakan kata syariah yang menunjukkan 

bahwa prosesnya berdasarkan Islam. 

 

2.3 Bank Umum Syariah 

2.3.1 Pengertian Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah). 

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. 

Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang 

berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah 

mempunyai pengertian yang sama.  

Secara umum, pengertian bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak yang 

diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, 

yaitu bank tanpa bunga (interest-free bank) , bank tanpa riba (lariba bank), dan 

bank syariah. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian Bank Islam, yaitu, 

sebagai berikut. 

(a) Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio memberikan 

definisi Bank Islam sebagai berikut: 

“Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

Islam, yakni yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan 

syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara 

Islam. Dalam tata cara bermuamalat  itu dijauhi praktik-praktik yang 
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dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.” 

(b) Demikian pula dengan Cholil Uman mengartikan yang dimaksud dengan 

Bank Islam dan memperbandingan dengan bank non-Islam, sebagai 

berikut . 

“Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan 

operasinya menurut hukum Islam. Sedangkan bank non-Islam adalah 

sebuah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana 

untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam 

usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.’’ 

 

Dari beberapa pengertian bank Islam yang dikemukakan oleh para ahlinya, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah 

adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat 

dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan 

usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana 

yang diatur dalam Al-Hadits. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip bank syariah 

(a) Prinsip keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil 

dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank 

dan nasabah. 

(b) Prinsip kederajatan 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah 

pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederejat. 
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Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan 

yang berimbang antara nasabah dan penyimpan dana, nasabah pengguna 

dana maupun bank. 

(c) Prinsip ketenteraman 

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah 

muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat 

harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin. 

(Usman, 2012:33-36). 

 

2.3.3 Regulasi Bagi Bank Syariah 

(a) UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa 

perbankan syariah di Indonesia menganut dual banking system. 

(b) UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU di atas, 

yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan 

Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank 

Indonesia. Penggunaan istilah bank syariah sudah tegas disebutkan “Bank 

Berdasarkan Prinsip Syariah” dan pada Pasal 1 butir 13 disebutkan 

berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah. 

(c) Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada 

bank syariah diatur oleh fatwa DSN MUI. 

(d) Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya UU no. 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter 

berdasarkan  prinsip syariah. 

(e) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Machmud & 

Rukmana, 2010). 
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(f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Pojk.03/2014penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Syariah  Dan Unit Usaha Syariah 

(g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/Pojk.3/2014 Tentang 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah 

(h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Pojk.05/2016 Tentang 

Penyelenggaraan Program Pensiun  Berdasarkan Prinsip Syariah 

(i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 Tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah 

2.3.4 Asas Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. (UU No 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah). 

Dari ketentuan dalam pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 dapat diketahui 

secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha 

diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan 

syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. 

Berkenaan dengan pengertian prinsip syariah dalam perbankan syariah, 

dalam Penjelasan Umum atas UU No. 21 Tahun 2008 antara lain dikemukakan 

sebagai berikut : 

Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih 

meragukan kesyariahan operasional Perbankan syariah selama ini,  diatur pula 

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan 

usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, ghrar, haram, dan zalim. 
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(a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain 

dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, 

kuantitas, dan waktu penyerahan (fardhl), atau dalam transaksi pinjam-

meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima fasilitas 

mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena 

berjalannya waktu (nasi’ah). 

(b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang 

tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 

(c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

kecuali diatur dalam syariah. 

(d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 

(e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 

lainnya. 

2.3.5 Tujuan Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. 

 

2.3.6 Fungsi Perbankan Syariah 

(a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat. 

(b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 
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sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 

(c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). (UU No 21 Tahun 2008) 

2.3.7 Sumber Dana Bank Syariah 

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah 

menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana 

sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana 

berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana 

titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudharabah account). 

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri 

dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. 

Modal yang disetor hanya akan ada apabila pemilik menyertakan dananya pada 

bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya, dapat 

dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. 

Cadangan adalah sebagian laba yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup 

timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Sementara itu, laba ditahan adalah 

sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi 

oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Modal inti inilah yang 

berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan 

melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman 

(qard). 
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Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga 

mempunyai peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara satuan-satuan 

kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana 

(surplus unit) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (deficit 

unit).melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-

pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. 

Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari sebagai berikut : 

(a) Titipan/wadi’ah, yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank. 

(b) Investasi/mudharabah, adalah dana masyarakat yang diinvestasikan. 

(Machmud & Rukamana, 2010:24) 

 

2.3.8 Akad-akad Bank Syariah 

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 

kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik 

dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku 

pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang 

berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelola dana tersebut 

didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi 

ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, 

yaitu akad tabarru’ dan akad tijaroh. 

Akad tabarru’, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut non-

profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan 

transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru’ dilakukan 

dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikin, 

pihak yang yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-
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nya untuk sekedar menutup biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk 

dapat melakukan akad tabarru’ tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikitpun 

mengambil laba dari akad tabarru’ itu. Contoh akad tabarru’ adalah sebagai 

berikut : 

(a) Qard, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali. 

(b) Wadi’ah, yaitu mewakilkan orang lain untuk memlihara harta tertentu 

dengan cara tertentu. 

(c) Wakalah, yaitu akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerimah kuasa 

(wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. 

(d) Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafl) kepada 

pihak kedua atau yang ditanggung. 

(e) Rahn, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut 

pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang 

bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat 

barang itu. 

(f) Dhaman, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar 

utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang 

telah ditentukan. 

(g) Hiwalah, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang ber-

tanggungjawab  kepada penanggung jawab yang lain. 

Berbeda dengan akad tabarru’, akad tijaroh (compensational contact) 

adalah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. Akad-akad 
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ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. 

Contoh akad tijaroh antara lain sebagai berikut. 

(a) Murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambaha 

keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk 

yang dia beli dan menentuksn suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. 

(b) Salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara 

pembayaran dilakukan di muka. 

(c) Istisna, yaitu kontrak penjulan antara mustashni (pembeli akhir) dan shani 

(supplier). Pembelian dengan pesanan. 

(d) Ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownershp/milkiyah) atas barang itu sendiri. 

(e) Musyarakah, yaitu akad kerja sama anata dua pihak atau lebih utnuk usaha 

tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertise) dengan kesepakatan. 

(f) Muzara’ah, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman 

pertanian setahun. 

(g) Musaqah, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada ttanaman 

pertanian tahunan. 

(h) Mukharabah, yaitu muzara’ah, tetapi bibitnya berasal dari pemiliknya. 

2.3.9 Produk Bank Syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 

bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan 
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keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada 

mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian 

keuntungan sesuai kesepakatan. 

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang 

mengandalkan pendapatan bunga atas poko pinjaman yang diinvestasikan, tetapi 

dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip 

invesment banking, di mana secara garis besar produk adalah mudarabah (trust 

financing) dan musyarakah (partnership financing), sedangkan yang bersifat 

investasi diimplementasikan dalam bentuk  murabahah (jual-beli). 

Pola konsusmsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam 

memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus 

diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan 

investasi yang disebut simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil atas usaha 

bank). Untuk dapat membagihasilkan usaha bank kepada penyimpanan 

mudarabah, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat 

dalam bentuk berikut : 

(a) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri : 

(1) Pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah; (2) pembiayaan 

investasi bagi hasil al musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut, 

bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha. 

(b) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari : (1) 

pembiayaan perdagangan al mudarabah; (2) pembiayaan perdagangan al-

baiu bithaman ajil. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, maka bank 

akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan. 
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(c) Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan 

dalam bentuk : (1) sewa guna usaha atau disebut al-ijarah; (2) sewa beli 

atau disebut baiu takjiri. Di Indonesia, al ijarah dan al baiu takjiri tidak 

dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat 

penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai al-ijarah. Dari kegiatan 

usaha al-ijarah, bank akan memperoleh pendapatan beruba sewa. 

(d) Pemberin pinjaman tunai untuk kebajikan (al-qardhul hasan) tanpa 

dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya 

yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea 

akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian 

pinjaman al-qardhul hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya 

administrasi. 

(e) Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (current account), 

dalam bentuk giro wadi’ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk 

memperoleh balas jasa (fee) seperti: pemberian jaminan (al-kafalah), 

pengalihan tagihan (al-hiwalah), pelayanan khusus (al-jualah), 

pembuakaan L/C (al-wakalah), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-

fasilitas tesebut bank akan memperoleh pendapatan beruba fee. 

 

2.4 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Syariah 

2.4.1 Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya 

berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat 

berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menghimpun 
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dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan 

diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsusmsi, dan kegiatan 

distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam 

operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan 

konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara 

esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, 

mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi 

dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan 

syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio 

ekonomi masyarakat Islam. 

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit 

surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah 

tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan 

merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi 

defisit. (Soemitra, 2010:29) 

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di 

bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non 

keuangan berdasarkan prinsip syariah. 

Lembaga keuangan adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di 

bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga 

dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. 

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua Lembaga, yaitu Lembaga 

keuangan bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Di mana Lembaga 

Keuangan Bukan Bank ini terbagi lagi menurut Kegiatan Usahanya. 
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1) Lembaga Pembiayaan (Keppres 61/1988) 

a) Leasing 

b) Factoring (anjak piutang) 

c) Consumer Finance (pembiayaan konsumen) 

d) Credit Card Comp 

2) Perasuransian (UU No 2/1992) 

a) Asuransi kerugian 

b) Asuransi jiwa 

c) Reasuransi 

d) Asuransi sosial 

e) Broker asuransi 

3) Perusahaan Modal Ventura 

a) PMV Daerah 

b) PMV Nasional 

c) PMV Campuran 

4) Dana Pensiun (UU 11/1992) 

a) Dana Pensiun Pemberi Kerja 

b) Dana Pensiun LK 

5) Pasa Modal (UU 8/1995) 

a) Bursa Efek 

b) Perusahaan Efek 

c) Reksa Dana 

6) Pegadaian (PP 10/1990) 

7) Perusahaan Penjaminan 

8) Koperasi 
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Kemudian untuk Lembaga Keuangan Bank kegitan usaha/operasionalnya 

terbagi menjadi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. (e-book Wiroso, 

2013) 

Fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut : 

1) Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan 

jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

2) Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam 

bentuk pembiayaan sesuai prinsip syariah. 

3) Memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan 

sehingga membuka peluang keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. 

4) Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan 

dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. 

5) Menciptakan liquiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan 

ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. 

 

2.4.2 Bank Syariah 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/ 

dan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah 

dan Bank Pengkreditan rakyat Syariah. Yang mana landasan hukum atau 

regulasinya adalah UU No. 21 Tahun 2008 dan juga diawasi oleh DPS (Dewan 

Pengawas Syariah). 
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Peran dan fungsi bank syariah diantaranyasebagai berikut : 

1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha 

dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta 

menyalurkannya kepadasektor riil yang membutuhkan. 

2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun 

dana rekening investasi) yang sesuai syariah, seperti mudharabah, 

murabahah, musyarakah dan ijarah. 

3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah 

kontrak perwakilan atau penyewaan seperti garansi, transfer kawat, dan 

L/C (Letter of Credit). 

4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan (qardhul hasan), 

zakat, dan dana sosial lannya yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Berikut ini adalah alur operasional Bank Syariah : 

 

Penjelasan alur operasional di atas adalah sebagai berikut :  

1) Dalam penghimpunan dana bank syariah yang diperhatikan bukan 

nama produknya namun prinsip syariah yang digunakan yaitu wadiah 
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yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro dan tabungan wadiah dan 

mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito 

mudharabah dan tabungan mudharabah. Selain itu ada juga yang 

berasal dari modal sendiri dan dicampur menjadi satu dalam pooling 

dana. 

2) Dana yang dihimpun disalurkan dengan pola prinsip jual beli, prinsip 

bagi hasil dan prinsip ujroh. 

3) Atas penyaluran dana tersebu akan diperoleh pendapatan yaitu dalam 

prinsip jual beli lazim disebut margin, prinsip bagi hasil akan 

menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam  prinsip ujroh akan 

memperoleh upah. Yang  mana pendapatan ini disebut pendapatan 

operasi utama. 

4) Dari pendapatan operasi utama yang penerimaannya benar terjadi 

inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola 

dana (sumber dana mudharabah mutaqlah). 

Produk dan jasa Bank Syariah adalah sebagai berikut : 

1) Penghimpunan  

a) Prinsip Wadiah adalah giro dan tabungan 

b) Penghimpunan prinsip mudharabah adalah deposito dan tabungan 

2) Penyaluran 

a) Prinsip Jual Beli adalah murabahah, salam dan istisna 

b) Prinsip ujroh adalah ijarah dan IMBT 

c) Prinsip bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. 

3) Jasa Keuangannya adalah wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf. 

(e-book Wiroso, 2013). 
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2.5 Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian profitabilitas 

Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Angka profitabilitas 

dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba 

investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi 

norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. 

Perusahaan akan selalu berusaha untuk memperbesar laba yang 

diperolehnya, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi 

profitabilitasnya. Hal ini dikarenakan bahwa dengan laba yang besar bukanlah 

menjadi indikator yang mutlak bahwa perusahaan  telah beroperasi secara efisien. 

Tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 

dengan kekayaan atau modal untuk menghasilkan laba tersebut. Untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan modal operasi yang 

digunakan,dapat dipakai salah satu alat ukur akuntansi, yaitu profitabilitas, atau 

biasa disebut rentabilitas. Menurut Munawir (2007 : 33) menyatakan bahwa 

:“Rentabilitas atau Profitability adalah menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”. (Junaidi, 2016). 

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi 

operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank.Tujuan analisis 

profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002). Menurut Weygandt et al. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_investasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_per_saham&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laba_penjualan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesehatan_perusahaan&action=edit&redlink=1
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(2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan 

besarnya laba yang diperoleh perusahaan. (Munadhiroh & Nurchayati, 2015). 

 

2.5.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yakni merupakan rasio yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen 

dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat 

dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio ini 

disebut juga rasio rentabilitas. 

Ada pun definisi dari rasio profitabilitas menurut para ahli yakni : Menurut 

Munawir yakni : Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat 

menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektipan operasi serta derajat 

keuntungan suatu perusahaan (profitabilitas perusahaan). 

Darsono dan Ashari yakni profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio. 

Rasio yang dapat dipergunakan untuk mengukur profitabilitas menurutnya adalah 

sebagai berikut : 

a) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) Gross profit margin merupakan rasio 

yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi 

secara efisien. Gross profit margin merupakan persentase laba kotor 

dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin 
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baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa 

harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, 

demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin 

kurang baik operasi perusahaan. Secara matematis Gross Profit Margin ini 

dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Gross Profit Margin = Penjualan – Harga Pokok Penjualan / Penjualan 

b) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) Rasio ini mengukur laba bersih setelah 

pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi Net profit margin semakin baik 

operasi suatu perusahaan. Kemudian rasio ini menggambarkan besarnya 

laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang 

dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan besarnya presentase 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan 

karena adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional. Secara 

matematis Net Profit Margin ini dapat diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak / Penjualan 

c) Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) juga sering disebut sebagai rentabilitas 

ekonomi merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini 

laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. 

Return on Assets atau rentabilitas ekonomi juga merupakan perbandingan 

laba sebelum pajak terhadap total asset. Jadi rentabilitas ekonomi 
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mengindikasikan seberapa besar kemampuan asset yang dimiliki untuk 

menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan atau dengan kata lain 

Rentabilitas Ekonomi menunjukkan kemampuan total aset dalam 

menghasilkan laba. Secara matematis Return on Assets ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

ROA = Laba Bersih / Total Aktiva 

Rentabilitas ekonomi dapat ditentukan dengan mengalikan 

operating profit margin dengan asset turnover. Rendahnya Rentabilitas 

Ekonomi tergantung dari: a. Asset Turnover b. Operating Provit Margin 

d) Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih 

sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. ROE 

juga menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut 

rentabilitas usaha. Secara matematis Return on Equity ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

ROE : Laba Bersih Setelah Pajak / Ekuitas 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Return on Asset atau rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. 

(Nurisanti, 2016). 



 

 

45 

2.6 Arus kas Operasi 

2.6.1 Pengertian Arus Kas Operasi 

Skousen (2009 : 284), mendefinisikan :“Laporan arus kas (statement of 

cash flow) adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima 

dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”. Sofyan Syafri 

Harahap (2010 : 257), mengemukakan bahwa ”Laporan arus kas memberikan 

informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan 

pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan : 

operasi, pendanaan dan investasi”. (Munadhiroh & Nurchayati, 2015). 

Arus Kas Operasi (AKO) = Penerimaan kas dari aktivitas operasi – 

Pengeluaran kas untuk aktivitas opearasi 

(Mahesa, 2015). 

2.6.2 Ruang Lingkup 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan 

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

2.6.3 Setara Kas 

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki 

untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau 

lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas 

hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak 

tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan 

sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu 



 

 

46 

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka 

cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. 

2.5.4 Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Arus Kas 

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk 

suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas 

investasi, dan aktivitas pendanaan.  

2.5.6 Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya 

berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

(a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 

(b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 

(c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

(d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 

(e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan 

dan investasi; 

(f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak 

lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan 

persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Beberapa transaksi, 

seperti penjualan peralatan pabrik, dapat  menimbulkan keuntungan atau 

kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus 
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kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas 

investasi. 

 

2.5.7 Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

adalah: 

(a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang 

dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; 

(b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lainnya; 

(c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain 

dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang 

diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk 

diperdagangkan); 

(d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain 

dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang 

diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); 

(e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

(f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang 

diberikan kepada pihak lain;  
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2.5.8 Aktivitas Pendanaan 

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

(a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 

(b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham entitas; 

(c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka 

pendek atau jangka panjang lainnya; 

(d) pelunasan pinjaman; 

(e) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

2.5.9 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan 

metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan 

mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari 

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan 

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau 

pendanaan. 

Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi 

ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak dari: 

(a) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode 

berjalan; 

(b) Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian 

valuta asing yang belum direalisasi; 
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(c) Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. 

 

2.5.10 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Dan Pendanaan 

Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto 

dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. 

Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau 

unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari 

aktivitas operasi. 

 

2.6 Dana Syirkah Temporer 

2.6.1 Pengertian Dana Syirkah Temporer 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 

Syariah) 101 per 1 Januari 2014 yang mengatur tentang kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, Dana Syirkah Temporer 

(DST) adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah 

mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan 

kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan 

keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana syirkah 

temporer adalah penerimaan dan dari investasi mudharabah muthlaqah, 

mudharabah muqayyadah, musyarakah, dan akun lain lain yang sejenis. Dana 

syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan 

musyarakah. Dana-dana yang berasal dari transaksi inilah yang nantinya akan 

dikelola oleh bank. 
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Semakin besar dana syrikah temporer yang dihimpun maka profitabilitas 

akan semakin besar dikarenakan akan semakin besar dana yang dikelola dalam 

menghasilkan keuntungan. (Arum & Hisamuddin, 2016). 

 

2.6.2 Dasar Pengaturan 

a. SAK ETAP. 

b. PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah. 

c. PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah. 

Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan 

berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah Muqayyadah atau 

Musyarakah. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana 

yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau 

obyek investasi. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai 

kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing 

pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan: 

a) Konsep bagi laba (profit sharing), atau 

b) Konsep bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut net 

revenue sharing). 

Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (profit sharing) dalam 

akad Mudharabah, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, 

shahibul maal) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh 

nasabah (pemilik dana, shahibul maal), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian 

atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (mudharib). 
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Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (gross profit margin 

atau dalam fatwa disebut netrevenue sharing), maka nasabah (pemilik dana, 

shahibul maal) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank 

dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas. Kelalaian atau 

kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: 

a) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; 

b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim 

dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau 

c) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. 

Dana syirkah temporer terdiri dari dana Mudharabah dalam hal Bank 

sebagai pengelola dana (mudharib) dan Musyarakah dalam hal Bank sebagai 

mitra aktif. Mudharabah dibedakan berdasarkan pembatasan penggunaan dana 

menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Jenis produk 

penghimpunan dana Mudharabah atau Musyarakah, antara lain: 

a) Tabungan Mudharabah adalah dana Mudharabah pada Bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati. 

b) Deposito Mudharabah adalah dana Mudharabah pada Bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan 

pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di 

muka antara nasabah (pemilik dana, shahibul maal) dengan Bank yang 

bersangkutan. 

c) Pinjaman/Pembiayaan Diterima yang menggunakan akad Mudharabah 

dan akad Musyarakah yang berasal baik dari pihak ketiga maupun dari 

bank lain. 
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Jadi dana syirkah temporer muncul karena ada transaksi investasi yang 

menggunakan akad syirkah (kerja sama) yaitu mudharabah dan musyarakah. 

Disebut temporer karena syirkah yang dilakukan memiliki jangka waktu tertentu. 

 

2.6.3 Pihak Pencatat 

Pihak yang mencatat adalah yang menerima dana atau pengelola dana 

investasi dalam hal ini entitas syariah. Dana Syirkah Temporer disajikan di kolom 

passiva pada neraca/laporan posisi keuangan, terpisah dengan liabilitas 

(kewajiban) dan ekuitas (modal). 

Syirkah temporer tidak dapat digolongkan liabilitas karena entitas 

syariah/pengelola dana tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terjadi 

kerugian, kecuali kerugian tersebut karena kelalaian dan wanprestasi entitas 

syariah/pengelola dana. Sedangkan karakter liabilitas adalah kewajiban yang 

harus dikembalikan baik dalam kondisi untung atau rugi. 

Dana tersebut juga tidak dapat digolongkan ekuitas karena memiliki 

jangka waktu/jatuh tempo dan pemiliknya tidak memilik hak kepemilikan seperti 

pemegang saham. Sedang karakter modal adalah tidak memiliki jatuh tempo dan 

pemilik modal memiliki hak kepemilikan. 

 

2.7 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

2.7.1 Pengertian Beban Operasional Pendapatan Opersional (BOPO) 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan 

antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2000). Semakin rendah BOPO berarti 
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semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan 

adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. 

(Adyani, 2011) 

Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus : 

Biaya Operasional 

BOPO =   x 100% 

  Pendapatan Operasional 

 

Biaya Operasional di hitung berdasarkan penjumlahan dari total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. 

 

2.8 Pandangan Islam Terhadap Bank Syariah 

Keuntungan Perbankan syariah diharapkan mendukung ekonomi Islam 

yang diyakini dapat terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung 

unsur riba.  

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an yang melarang kegiatan riba 

dalam surat Ali Imran ayat 130, yaitu : 

                              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

 

Dan terdapat dalam hadist Nabi Muhammad sebagai berikut : 

ْن َأِبي َسِعيٍذ اْلُخْذِرِّي َقاَل َقاَل َرُسوُل الّلِه َصّلى الّله َعَّلْيِه َوَسّلَم الَّذَهُب ع

ِبالَّذَهِب َواْلِفَّضُة ِباْلِفَّضِة َواْلُبُّر ِباْلُبِّر َوالَّشِعيُّر ِبالَّشِعيِّر َوالَّتْمُّر ِبالَّتْمِّر َواْلِمّْلُح 
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ِبَيٍذ َفَمْه َزاَد َأِو اْسَّتَزاَد َفَقْذ َأْرَبى اآلِخُّذ َواْلُمْعِطي ِفيِه  ِباْلِمّْلِح ِمْثال ِبِمْثٍل َيًذا

 َسَواٌء

Artinya: ”Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa 

Rasulullah  Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas 

hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum 

dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, 

garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). 

Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, 

sesungguhnya ia telah berurusan denga riba. Penerima dan 

pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, 

dalam kitab Al Masaqqah).(Usman, 2012:26) 

 

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al mudharabah. 

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan 

penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Antara keduanya 

diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-

masing pihak. Salah satu penghimpunan dana yang menggunakan prinsip 

mudharabah adalah dana syirkah temporer yang merupakan bagian dari dana 

pihak ketiga yang dihimpun oleh entitas syariah dimana entitas syariah 

mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan 

kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan 

keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian normal, 

entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian tersebut. (Marheni, 2016:145). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 Attin 

Munadhiroh 

Dan 

Nurchayati 

Pengaruh Arus 

Kas Operasi 

Dan Liquiditas 

Terhadap 

Profitabilitas 

2015 Arus Kas Operasi 

(X1) Likuiditas 

(X2) Profitabilitas 

(Y) 

Arus Kas Operasi 

Berpengaruh Positif 

Dan Signifikan 

Terhadap Profitabilitas. 

Likuiditas Berpengaruh 

Negatif Namun Tidak 

Signifikan Terhadap 

Profitabilitas 

2 Betaria Sola Pengaruh 

Pertumbuhan 

Dana Syirkah 

Temporer, 

Penyaluran 

Pembiayaan, 

Dan Aset 

Terhadap 

Profitabilitas 

BMT (Studi 

Kasus Di BMT 

Harapan 

Ummat 

Sidoarjo 

Periode 2010-

2012) 

2015 Dana Syirkah 

Temporer (X1), 

Penyaluran 

Pembiayaan (X2), 

Aset (X3), 

Profitabilitas (Y) 

Pertumbuhan Dana 

Syirkah Temporer Dan 

Penyaluran 

Pembiayaan 

Berpengaruh Positif 

Signifikan Terhadap 

Profitabilitas, 

Sedangkan Aset Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

Profitabilitas 

3 Fenny 

Isnaeny 

Septiharyati 

Pengaruh CAR, 

FDR, BOPO, 

Dan NPF 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah 

(Periode 2010-

2013) 

2015 CAR (X1), FDR 

(X2), BOPO (X3), 

NPF (X4), 

Profitabilitas (Y) 

CAR, FDR Dan NPF 

Berpengaruh Terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

Dan BOPO Tidak 

Bepengaruh Terhadap 

Profitabilitas (ROA) 

4 Mohamad 

Rizal Rois 

Analisis 

Pengaruh Dana 

Syirkah 

Temporer Dan 

Kewajiban 

Terhadap 

Profitabilitas 

Melalui Risiko 

Pembiayaan 

Pada BPR 

Syariah (Bank 

Studi Empiris 

Pada Bank 

Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

Provinsi Jawa 

Timur Dan 

Jawa Tengah 

2016 Dana Syirkah 

Temporer (X1), 

Kewajiban (X2), 

Profitabilitas (Y1), 

Risiko 

Pembiayaan (Y2) 

Dana Syirkah 

Temporer Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Risiko Pembiayaan. 

Sedangkan Perhitungan 

Analisis Jalur (Path 

Analysis) 

Menunjukkan Bahwa 

Pengaruh Yang Terjadi 

Adalah Positif.  

Kewajiban 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Risiko 

Pembiayaan. 

Sedangkan Hasil 

Perhitungan Analisis 

Jalur (Path Analysis) 

Menunjukkan Bahwa 
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No Nama Peneliti Judul Tahun Variabel Hasil Penelitian 

Yang Terdaftar 

Di Bank 

Indonesia 

Periode 2013-

2015) 

Pengaruh Yang Terjadi 

Adalah Negatif. Dana 

Syirkah 

Temporer Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Profitabilitas. 

Sedangkan Hasil 

Perhitungan Analisis 

Jalur (Path Analysis) 

Menunjukkan Bahwa 

Pengaruh Yang Terjadi 

Adalah Positif. 

Kewajiban 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Profitabilitas. 

Sedangkan Hasil 

Perhitungan Analisis 

Jalur (Path Analysis) 

Menunjukkan Bahwa 

Pengaruh Yang Terjadi 

Adalah Positif 

5 Titin Hartini Pengaruh Biaya 

Operasional 

Dan 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

Di Indonesia 

2016 BOPO (X1) 

Profitabilitas (Y) 

BOPO Berpengaruh 

Negatif Dan Signifikan 

Terhadap ROA 

6 Fitri Zulifiah 

& Joni 

Susilowibow

o 

Pengaruh 

Inflasi, BI Rate, 

Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), Non 

Performing 

Finance (NPF), 

Biaya 

Operasional 

Dan 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah Periode 

2008-2012 

2014 Inflasi (X1), BI 

Rate (X2), CAR 

(X3), NPF (X4), 

BOPO (X5), 

Profitabilitas (Y) 

CAR Dan NPF 

Berpengaruh Positif 

Terhadap ROA, BI 

Rate Dan BOPO 

Berpengaruh Negatif 

Terhadap ROA, Namun 

Inflasi Tidak 

Berpengaruh Terhadap 

ROA. Secara Bersama-

Sama Inflasi, BI Rate, 

CAR, NPF Dan BOPO 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap ROA. 
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No Nama Peneliti Judul Tahun Variabel Hasil Penelitian 

7 Rosana Nur 

Oktavia 

Subagiono 

Putri & Sayu 

Kt. Sutrisna 

Dewi 

Pengaruh LDR, 

CAR, NPL, 

BOPO 

Terhadap 

Profitabilitas 

Lembaga 

Perkreditan 

Desa Di Kota 

Denpasar 

2017 LDR (X1), CAR 

(X2), NPL (X3), 

BOPO (X4), 

Profitabilitas (Y) 

Loan To Deposit Ratio, 

Capital Adequacy Ratio 

Secara Parsial 

Berpengaruh Positif 

Signifikan Terhadap 

Profitabilitas, 

Sedangkan Non 

Performing Loan, 

Biaya Operasional 

Pendapatan 

Operasional Secara 

Parsial Berpengaruh 

Negatif Signifikan 

Terhadap Profitabilitas. 

8 Ika Nurisanti Pengaruh Biaya 

Operasional 

Dan Arus Kas 

Terhadap 

Profitbilitas 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor 

Makanan Dan 

Minuman Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2012 – 

2014 

2016 Biaya Operasional 

(X1), Arus Kas 

(X2), Profitabilitas 

(Y) 

Secara Parsial Variabel 

Biaya Operasional 

Berpengaruh Dan 

Signifikan Terhadap 

Profitabilitas, 

Sedangkan Arus Kas 

(Arus Kas Bebas) 

Tidak Berpengaruh. 

Secara Simultan 

Menunjukkan Bahwa 

Variabel Biaya 

Operasional Dan Arus 

Kas Bebas 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Profitabilitas 

(ROA) 

9 Anggi 

Maharani 

Pengaruh Biaya 

Operasional 

Dan Arus Kas 

Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Pt  

Ultrajaya Milk 

Industry And 

Trading 

Company Tbk 

2012 / 

2013 

Biaya Operasional 

(X1), Arus Kas 

(X2), Profitabilitas 

(Y) 

Biaya Operasional Dan 

Arus Kas Terhadap 

Profitabilitas Secara 

Simultan Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan, Biaya 

Operasional Terhadap 

Profitabilitas Secara 

Parsial Tidak 

Berpengaruh Signifikan 

Karena Arus Kas 

Terhadap Profitabilitas 

Secara Parsial Tidak 

Berpengaruh Signifikan  
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No Nama Peneliti Judul Tahun Variabel Hasil Penelitian 

10 Mutiara 

Sekar Arum 

& Nur 

Hisamuddin 

Pengaruh Dana 

Syirkah 

Temporer, 

Kewajiban Dan 

Ekuitas 

Terhadap 

Profitabilitas 

Melalui Risiko 

Pembiayaan 

Pada 

Perbankan 

Syariah Di 

Indonesia 

2016 Dana 

Syirkahtemporer 

(X1), Kewajiban 

(X2), Ekuitas 

(X3), Profitabilitas 

(Y1), Risiko 

Pembiayaan (Y2) 

Kesimpulan Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Dana 

Syirkah Temporer Dan 

Kewajiban 

Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Risiko 

Pembiayaan Dan 

Profitabilitas 

Sedangkan Ekuitas 

Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

Risiko Pembiayaan 

Dan Profitabilitas 

 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Profitablitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. (Junaidi, 2016). 

Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian : 

 
 

 

H1 

 

H2 

 
 

H3 

  

Keterangan : 

  

  H4 

  

Keterangan  : 

 : Uji secara parsial 

 : Uji secara simultan 

Arus Kas Operasi (X1) 

Dana Syirkah 

Temporer (X2) 

Beban Operasional 

Pendapatan Opersional 

(X3) 

Profitabilitas (ROA) (Y) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba


 

 

59 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

a. Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Profitabilitas 

Arus kas (cash flow) adalah suatu laporan keuangan yang berisikan 

pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan 

kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan 

bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. (Mahesa, 2015) 

Peputaran kas merupakan perbandingan antara penjualan bersih 

dengan jumlah rata-rata kas. Perputaran kas menunjukkan kemampuan kas 

dalam menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dilihat beberapa kali kas 

berputar dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi perputaran kas ini, 

akan semakin baik. Ini berarti, semakin tinggi efisiensi penggunaan 

kasnya, dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. (Rahma, 

2011 dalam Ubaidilah, 2014). 

H1. Diduga Arus Kas Berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(RoA). 

b. Dana Syirkah Temporer 

Dana syirkah temporer yang merupakan bagian dari dana pihak 

ketiga yang dihimpun oleh entitas syariah dimana entitas syariah 

mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai 

dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik 

dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Jika 

terjadi kerugian normal, entitas syariah tidak wajib mengganti kerugian 

tersebut. (Marheni, 2016:145). 
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Karena dana  syirkah ini berdasarkan bagi hasil dan nantinya 

keuntungan itu akan menjadi pendapatan bank maka secara langsung dana 

syirkah akan mempengaruhi profitabilitas (RoA). 

H2.  Diduga Dana syrikah temporer berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (RoA). 

c. Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio 

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio 

biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah 

BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya 

operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang 

diperoleh bank akan semakin besar. (Dendawijaya, 2000 dalam Adyani, 

2011). 

H3.  Diduga Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Berpengaruh Signifikan terhadap Profitabilitas (RoA). 

Ketiga hipotesis di atas akan mengukur bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel secara parsial terhadap profitabillitas (RoA), yaitu 

arus kas, Dana syirkah temporer, dan BOPO. 

Selanjutnya hipotesis di atas akan mengukur bagaimana pengaruh 

semua variabel secara simultan terhadap profitabilitas (RoA). Jadi peneliti 

akan menguji apakah arus kas, dana syirkah temporer dan BOPO secara 



 

 

61 

bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

(RoA). 

H4.  Diduga Arus kas, dana syirkah temporer, dan BOPO 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (RoA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


