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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang 

terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 

umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari 

masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito 

berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya. Menurut Muhammad (2002) dalam Umi (2016) 

Berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank 

adalah: “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan”. Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank 

Syariah. 

Menurut Djazuli (2002) dalam Maskurun (2015) Bank secara bahasa 

diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan 

istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan 

transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas 

meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang bearti tempat 

berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun 

menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat. 
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Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1992, yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit\ atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan Bank Syariah  Bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Muljono, 

2015;417). 

Menurut Warkum Sumitro, Bank Syariah adalah bank yang tata cara 

beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, di dalam 

operasionalisasinya Bank Syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada 

praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha 

yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-

bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang 

tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Menurut Karnaen Purwatmadja dalam Maskurun, (2015), bank syariah 

adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank 

dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. 

Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik 

yang mengandung unsur riba. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, Bank 
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syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. 

Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan 

dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal 

yang bertentangan dengan syariat Islam. 

2.1.2 Perbedaan bank Syariah Dengan Bank Konvensional 

Perbedaan pokok dan mendasar antara sistem Bank Konvensional dengan 

system Bank Syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan 

yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada 

nasabah, dari hal ini timbul istilah bunga maupun bagi hasil. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 

No Perbedan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Legalitas  Akad Syariah Akad Konvensional 

2 Struktur  

Organisasi 

Penghimpunan dan Penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

dewan pengawas syariah 

Tidak terdapat dewan 

sejenis 

 

3 Return Return yang dibayar dan atau 

diterima berasal dari bagi hasil 

atau pendapatan lainnya 

berdasarkan prinsip syariah  

Return baik yang dibayar 

kepada nasabah 

penyimpan dana dan 

return yang diterima dari 

nasabah pengguna dana 

berupa bunga  

4 Oprasional Dana masyarakat berupa titipan  

dan investasi baru akan 

mendapatkan hasil jika di 

usahakan terlebih dahulu 

Dana masyarakat berupa 

simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada 

saat jatuh tempo 

5 Perjanjian Perjanjian dibuat dalam bentuk 

akad sesuai dengan syariah 

Islam 

Perjanjian menggunakan 

hukum positif  

6 Penyelesaian 

Sengketa  

Penyelesaian Sengketa, 

diupayakan diselesaikan secara 

musyawarah antara bank dan 

nasabah melalui peradilan 

agama  

Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan 

negeri setempat  

Sumber: Machmud & Rukmana (2010:12) 
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Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dalam perbankan syariah 

sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu di bandingkan dengan system bunga 

dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut 

membandingkan system bagi hasil dan system bunga. 

Tabel 2.2 

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

No Sistem Bunga  Sistem Bagi Hasil 

1 Penentuan suku bung di buat pada 

waktu akad dengan pedoman 

harus selalu untung untuk pihak 

bank. 

Penentuan besarnya resiko bagi hasil 

dibuat pada waktu akad dengan 

pedoman pada waktu akad dengan 

pedoman pada kemungkinan untung 

dan rugi. 

2 Besarnya presentsi berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang di 

pinjamkan. 

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang di peroleh. 

3 Tidak bergantung kepada kinerja 

usaha. Jumlah pembayaran bunga 

tidak mengikat meskipun keuntu 

ngan berlipat ganda saat keadaan 

ekonomi sedang baik. 

Bergantung kepada  kinerja usaha. 

Jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan. 

4 Eksistensi bunga diragukan 

kehalalannya oleh semua gama 

termasuk agama islam. 

Tidak ada agama yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

5 pembayaran bunga tetap seperti 

yang di janjikan tanpa 

pertimbangan proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 

untung atau rugi. 

Bagi hasil bergantung kepada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Jika proyek itu tidak mendapat 

keunntungn maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Sumber: Budisantoso dan Nuritomo (2014:212) 

2.1.3 Ciri-ciri Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, 

adapun ciri-ciri bank syariah sebagai berikut: 

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian 

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku 
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dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dakam 

batas wajar. 

b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan 

pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada 

sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. 

c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak 

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang 

ditetapkan dimuka. 

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh 

penyimpan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap 

sebagai titipan yang diamanatkan. 

e. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi 

bank dari sudut syariahnya. 

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak 

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga 

mempunyai fungsi khusus yaitu amanah (Yunita, 2016). 

 

2.1.4 Tujuan Bank Syariah 

Dalam UU. No. 21 Tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan 

syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersmaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Menurut Bagas (2016) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana 

meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat 

terbanyak. Adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya 

kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan 

pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan social 

ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada 

peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain 

melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha. 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. 

c. Berkembangnya lembaga bank dan system perbankan yang sehat 

berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi 

masyarakat banyak dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga 

keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil. 

d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk 

berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan 

kualitas hidup mereka. 

e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah 

Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank 

dengan sistem lain. 

f. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang 
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berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan 

ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya 

dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha 

produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan 

consumen, program pengembangan moda kerja, dan  program 

pengembangan usaha bersama. 

 

2.1.5 Landasan Hukum 

Beberapa peraturan di Indonesia tentang Perbankan Syariah: 

a. PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

b. PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Bank Syariah 

c. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank   

Indonesia No 9/19/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta pelayanan jasa 

Bank Syariah. 

 

2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan (Agustin, 

2014). Rasio ini lebih diminati oleh para pemegang saham dan manajemen 

perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini 

akan dikembangkan, dipertahankan dan sebagainya. Pengukuran profitabilitas 

suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh 
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dan secara tidak langsung. Para investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis ini. 

Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan 

bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga 

memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Selain itu dengan semangkin kuatnya 

kondisi keuangan dan meningkatnya laba maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividennya. Para manajer tidak hanya mendapatkan 

dividen, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan 

kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin menghemat biaya modal, di sisi 

lain para manajer (insider) menjadi meningkat powernya bahkan bisa 

meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai hasil 

keuntungan yang tinggi. Jadi, profitabilitas jadi pertimbangan investor dalam 

keputusan investasinya. Profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang 

diinvesatsikan dalam keseluruhan aktiva untuk mengasilkan keuntungan bagi 

semua investor. Skala pengukuran untuk profitabilitas perusahaan adalah rasio. 

Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu: 

return on equity, return on asset, earning per share, net profit margin. 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 
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aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak 

terhadap total assets. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. ROA juga 

merupakan perkalian antara faktor net income margin dengan perputaran aktiva. 

 

2.3 Pembiayaan Murabahah 

Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual 

beli adalah akad murabahah. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai 

penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (Cost) barang tersebut ditambah 

mark-up atau marginkeuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah 

bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk 

dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut 

Ascarya (2007:81). 

Menurut Karim (2010:113) Murabahah adalah akad jual beli barag 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang di sepakati 

oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural 

certainity contracts, karena dalam murabahah di tentukan berapa required rate of 

profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 

Nurhayati dan Wasilah (2013:174) menjelaskan bahwa murabahah 

adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad 

atas jual beli dapat dilakukan secara tunai (Bai‟ Naqdan) atau tangguh (Bai‟ 

Mu‟ajjal/Bai‟ Bi‟tsaman Ajil). Menurut Muljono (2014: 144) pembiayaan 

murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank 
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Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya 

barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, 

sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Perbedaan 

murabahah dengan penjualan biasa adalah pada murabahah penjual secara jelas 

memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok pembelian produk tersebut dan 

besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual. 

Menurut Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

sebagai berikut: 

a. Murabahah dalam Bank Syariah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

dan riba 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualitasnya 

4. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok 

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan 
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7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank 

b. Murabahah kepada nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 

barang atau asset kepada bank 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli barang 

terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang 

3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang 

telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli 

4. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 

riil bank yang harus dibayar dari uang muka tersebut 
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6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah 

 

2.3.1 Macam-Macam Murabahah 

Menurut Muljono (2015:147) Murabahah dapat di bedakan berdasarkan 

jenis dan cara pembayarannya sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Pembedaan Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

a. Murabahah dengan pesanan 

Murabahah dengan pesanan (Murabahah to the purchase order) 

dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli 

barang pesanannya. Kalua bersifat mengikat, maka pembeli harus 

membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. 

Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjul dalam murabahah 

pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan 

kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual 

dan akan mengurngi nilai akad. 

Murabahah 

Cara bayar  

jenis 

Berdasarkan Pesanan 

Tanpa Pesanan 

Tunai 

Tangguh  

Mengikat 

Tidak Mengikat 
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b. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga 

dapat membatalkan pesanannya. 

c. Murabahah tunai 

Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayarannya 

sekligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya. 

d. Murabahah tangguh 

Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara 

pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran sesuai dengan 

yang disepakati keduanya. 

 

2.3.2 Landasan Syariah 

a. Al-Quran 

 

Artinya:  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
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kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]:275) 

 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual 

beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan 

dari ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas 

syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank 

syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak 

mengandung unsur ribawi. 

b. Hadist 

Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:” Dua 

orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum 

berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika 

keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam 

jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka 

dihapuslah berkah jual-belinya itu.” 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-

Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 

tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 

dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. 

Ibnu Majah dari Shuhaib). 
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Dari Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli 

murabahah harus dilakukan dengan suka sama suka, Jujur dan terus terang 

masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang 

terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin 

yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat 

persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa 

ditentukan secara sepihak. 

 

2.4 Dana Pihak Ketiga 

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang 

dititipkan kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan 

tertentu (Sulistya, 2017). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, ”Simpanan adalah dana yang dipercayakan 

oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah 

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk 

Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana 

masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, 

deposito, dan tabungan. Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Dana Pihak Ketiga = Giro Wadiah + Tabungan Wadiah + Tabungan                            

Mudharabah + deposito Mudharabah 
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Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan 

fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut 

untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah giro 

wadiah, Tabungan Wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 

Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal 

tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah 

yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan 

dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif 

dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula 

kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan (Misbah, 2016). 

a. Giro Wadiah 

Menurut Muljono (2015:61) Giro yang di benarkan secara syariah 

ada dua, yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

Giro Wadiah adalah simpanan pihak ketiga dengan akad wadiah, yakni 

titipan murniyang penarikannya dapat di lakukan setiap saat. Giro 

mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasakan akad mudharabah. 

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 

dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik 

dana), dan atas simpanannya nasabah berhak atas bagi hasil (Muljono, 

2015:62) 

b. Tabungan Wadiah 

Menurut Sulistya (2017) Tabungan Wadi‟ah juga menggunakan 

prinsip wadi‟ah, yaitu penitipan uang dalam bentuk tabungan antara 
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pihak yang mempunyaiuang dengan pihak yang diberi kepercayaan, 

dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang 

tersebut. 

c. Deposito Mudharabah 

Menurut Undang Undang  Perbankan No. 10 Tahun 1998, deposito 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu 

tertentu berdasrkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito 

mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah melalui 

simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hokum) yang 

penarikannya hanya dapat di lakukan dalam jangka waktu tertentu 

dengan mendapat imbalan bgi hasil (Muljono, 2015:73). 

d. Tabungan Mudharabah 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut 

syarat syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di Tarik 

dengan cek, bilyeet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan 

itu (Muljono, 2015:422). Merupakan simpanan berdasarkan akad 

wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau 

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Rimadhani, 2012) 
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2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menilai tingkat kecukupan modal suatu bank. Menurut Bank Indonesia yang 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/146/KEP/DIR 

tanggal 12 november 1998 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 

(KPMM), CAR atau KPMM diartikan sebagai berikut: “Jumlah modal minimum 

yang harus dimiliki oleh bank dalam rangka penyediaan pengklasifikasian risiko 

operasional bank yang mungkin terjadi dan untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya”. CAR merupakan rasio pemodalan yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha 

dan menampung risiko kerugian dana diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. 

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu  bank. 

Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu 

dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko 

(ATMR) menurut Kasmir (2012:300).  

Perhitungan Capital Adequacy Ratio ini didasarkan atas prinsip bahwa 

setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal 

sebesar persentase tertentu (risk margin) terhadap jumlah penanamannya. 

Berdasarkan Pakfeb 1991, perbankan diwajibkan memenuhi kewajiban 

Penyertaan Modal Minimum atau dikenal dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), 

yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Sejalan dengan standar yang ditetapkan Bank of International 

Settlements (BIS), terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk 
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menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Modal yang dimaksud 

terdiri dari: 

a. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri 

atas modal inti dan modal pelengkap. 

b. Modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat 

dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia. 

CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat 

ditutup oleh equity bank yang tersedia (Taswan dalam Anindita, 2012; 21). 

Semakin tinggi CAR maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk 

mengcover penurunan asset. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam 

rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya 

modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara 

efisien menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat (khususnya untuk masyarakat peminjam) terhadap 23 kinerja bank. 

Penggunaan modal bank juga dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan 

bank guna menunjang kegiatan operasi bank, dan sebagai alat untuk ekspansi 

usaha. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, 

dan tabungan yang melebihi jumlah setoran modal dari para pemegang sahamnya. 

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, 

misalnya pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat 

kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan atau 

aktiva produktif yang berisiko. Setiap bank diwajibkan untuk memelihara rasio 
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kecukupan modal atau CAR yang didasarkan pada ketentuan Bank For 

International Setlements yaitu sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR) (Pandia dalam Anindita, 2012; 43). Rumus CAR sebagai berikut: 

     
          

                                
      

 

2.6 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). 

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio  ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang  bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005). Hasbi (2011) 

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

demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan 

mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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2.7 Pandangan Islam 

Landasan hukum pembiyaan murabahah pada ayat Al baqarah [2]:275 

 

Artinya:  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. (QS. Al Baqarah [2]:275) 

 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli 

secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari 

ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan 

sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia 

merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai bahan 
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acuan atau pembanding dengan penelitian ini yang dapat  dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Hartini 

Ningsih  

(2008) 

Analisis pengaruh 

Total Asset Turn 

Over dan Bopo 

terhadap 

Profitabilitas 

Bank Syariah 

Independen: 

Total Asset 

Turn Over 

dan Bopo 

 

Dependen: 

profitabilitas 

bank 

 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan bahwa 

Total Asset Turn over 

secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas bank. 

Sedangkan Bopo 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

2 Tria 

Kristanti 

(2016) 

Pengaruh 

Simpanan Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Performing 

Financing (NPF) 

Dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Bank 

Syariah Mandiri 

(Periode 2009-

2016) 

Independen: 

Simpan dana 

pihak ketiga, 

NPF, CAR 

 

Dependen: 

profitabilitas  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  
Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap profitabilitas; 

Non Performing 

Financing (NPF) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap profitabilitas; 

dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. 

3 Rahmi 

Fitriyah  

(2016) 

Pengaruh FDR, 

NIM, NPF Dan 

BOPO Terhadap 

Profitabilitas 

(ROA) Pada 

Bank Umum 

Syariah Devisa 

Di Indonesia 

Independen: 

FDR, NIM, 

NPF, dan 

BOPO 

Dependen: 

Profitabilitas  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

FDR tidak 

berpengaruh terhadap 

ROA, NIM 

berpengaruh positif 

terhadap ROA, NPF 

berpengaruh positif 

terhadap ROA, 

sedangkan  BOPO 

berpengaruh negatif 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Variabel Hasil Penelitian 

terhadap ROA 

4 Yunita Agza 

(2016) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Musyarakah, Dan 

Biaya Transaksi 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 

Independen: 

pembiayaan 

murabahah, 

musyarakah, 

dan biaya 

transaksi 

 

Dependen: 

profitabilitas 

bank 

pembiayaan 

rakyat 

syariah 

Hasil menunjukan 

bahwa pembiayaan 

murabahah secara 

parsial berpengaruh 

postif terhadap 

profitabilitas, 

Variabel  pembiayaan 

musyarakah secara 

parsial memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan Variabel 

biaya transaksi bagi 

hasil secara parsial 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas, dan 

Variabel biaya 

transaksi non bagi 

hasil secara parsial 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

5 Faniditya 

Ramadhan 

(2015) 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), FDR, dan 

NPF terhadap 

Profitabilitas pada 

Bank Mega 

Syariah 

Independen: 

CAR, FDR, 

NPL 

 

Dependen: 

Profitabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

FDR berpengaruh 

signifian terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan CAR dan 

NPF tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

6 Titin Hartini  

(2016) 

Pengaruh  Biaya 

Operasional Dan  

Pendapatan 

Operasional 

(Bopo) Terhadap 

Profitabilitas 

Bank  Syariah Di 

Indonesia 

Independen: 

Biaya 

Operasional 

dan 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

 

Dependen: 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap profiabilitas 

perbankan syariah di 

Indonesia karena dari 

hasil penelitian di 

peroleh koefisien 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Profitabilitas regresi sebesar -0.075 

yang menunjukkan 

arah negatif sehingga 

BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA 

7 Wanindy 

Pamela (2013) 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap 

Profitabilitas 

Pada Bankyang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Independen: 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

 

Dependen: 

Profitabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA 

8 Agustina Dwi 

Cahyaningrum 

(2016) 

 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Dana Pihak 

Ketiga, Dan Non 

Performing 

Financing Pada 

Profitabilitas  Di 

Bank Umum 

Syariah Indonesia  

Tahun 2012-2015 

Independen: 

mudharabah, 

dana pihak 

ketiga, NPF 

 

Dependen: 

Profitabilitas 

(ROA) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan 

mudharabah dan dana 

pihak ketiga 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return on Asset 

(ROA). Sedangkan 

NPF tidak 

berpengaruh terhadap 

Return On Asset 

(ROA).  

Sumber: Penelitian Terdahulu 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti mengindikasikan faktor Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, 

CAR, dan BOPO Sebagai variabel independen yang mempengaruhi Profitabilitas 

(ROA) di BRI Syariah di Indonesia. 

Untuk membantu dalam memahami variabel-variabel di atas, maka 

diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah di 
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ungkapkan, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti yang di susun 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

H1 

 

H2 

 

H3 

H4 

 

 

H5 

 

Keterangan: 

  : Parsial 

  : Simultan 

 

2.10 Hipotesis 

Menurut Sugiono (2015:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

 Pembiayaan 

Murabahah 

(X1) 

 Dana Pihak 

Ketiga 

(X2) 

 CAR 

(X3) 

 BOPO 

(X4) 

  

 

 

 

Profitabilitas 

(ROA) 

(Y) 
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didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Berdasarkan kerangka 

pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesa mengenai 

permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) 

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan 

prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari 

pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga 

jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan mark up atau 

keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah 

yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan murabahah, bank 

syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah 

disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang 

diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank. 

Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi 

profitabilitas yang dicapai. 

Bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu 

jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank 

umum syariah yang diproksikan dengan Return on Asset. Berdasarkan 

kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H1: Diduga Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas (Return On Assets) 

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas (ROA) 

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat 

yang dititipkan kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan 

media penarikan tertentu (Sulistya, 2017). Menurut UU No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, ”Simpanan 

adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ 

atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana 

masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana 

terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: 

dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. 

Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

yang dihitung dengan Return on Asset (ROA). Semakin tinggi dana 

pihak ketiga akan meningkatkan tingginya ROA. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga semakin tinggi 

pula pada profitabilitas (ROA) 

H2: Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (Return On Assets). 
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3. Pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA) 

Rasio CAR ini memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Capital 

Adequacy Ratio merupakan ukuran kesehatan bank yang sangat penting 

dan paling banyak mendapat perhatian dari investor perbankan. 

Menurut penelitian (Zulfiah & Susilowibowo, 2014) CAR berpengaruh 

secara positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank. Sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3:  Di duga CAR  berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

(Return On Assets). 

4. Pengaruh BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) 

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional 

dengan  Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO 

berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih 

efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan 

(Riyadi, 2006). Hasbi (2011) menambahkan bahwa semakin kecil rasio 

ini, berarti bahwa kinerja bank semakin baik. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel efisiensi operasi yang diproksikan dengan 

BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA). 
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H4:  Di duga BOPO  berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

(Return    On Assets). 

5. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, CAR, dan 

BOPO terhadap Profitabilitas (ROA) 

Berdasarkan hipotesis-hipotesis di atas, maka di ajukan 

hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5: Di duga Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, CAR, 

dan BOPO  berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

Profitabilitas (Return    On Assets). 


