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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bank Syariah 

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

(2005:3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

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

banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya 

yang dinyatakan dengan syariah”. 

 

Menurut Dadan Muttaqien (2008:15-16) Bank syariah adalah bank yang 

tidak mengandalkan bunga dan operasional produknya, baik penghimpunan 

maupun penyaluran dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari 

dan untuk debitur berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam. 

Fungsi bank syariah yaitu: 

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

dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang 

diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima 

oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada 

keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya. 

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

(pemilik dana).  
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c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank 

syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan 

sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.  

d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan 

syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan 

mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.  

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:  

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

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar 

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

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

dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap 

kehidupan ekonomi rakyat.  

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 

pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan 

yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.  

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada 

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.  

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 

program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah 

di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih 

menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program 
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pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program 

pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program 

pengembangan usaha bersama.  

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah 

akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, 

menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah. 

B. Pembiayaan 

Menurut Veithzal (2008:3) Istilah pembiayaan pada intinya berarti I 

believe, I trust, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku 

shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan 

amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan 

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 29: 

                            

                         

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
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Pembiayaan seringkali dipersamakan dengan kredit. Sebagai produk utama 

bank, kredit dan pembiayaan merupakan sisi aktiva dari neraca bank. Kredit dan 

pembiayaan merupakan kekayaan bank yang karenanya harus dipelihara dan 

dijaga supaya tetap sehat. Dalam kaidah akuntansi aktiva bank berasal dari kredit 

ataupun pembiayaan digolongkan kedalam aktiva produktif, yang menjadi sumber 

utama pendapatan bank. 

Definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang 

atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam aktivitasnya, 

pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim yang sesuai dengan kegiatan 

yang diperlukan, seperti kontrak murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-

lain. 

Menurut Sumar’in (2012: 80) Pembiayaan merupakan salah satu tugas 

pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut Muhammad 

pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti sempit 

pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti 

bank syariah kepada nasabah. 
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Jenis pembiayaan pada Bank Islam, dialokasikan dalam bentuk 

pembiayaan sebagai berikut : 

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

- Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana dan 

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan 

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya. 

- Pembiayaan Musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana 

atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu 

usaha tertentu. Dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau 

modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan 

dengan prinsip ini meliputi : 

- Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan 

nasabah, dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh 

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan 

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang 

disepakati antara bank islam dan nasabah. 

- Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara 

pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih 

dulu. 

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan 

menjadi pembiayaan : 
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- Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 

- Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina adalah perjanjian sewa 

menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan 

barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. 

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan 

adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan :  

Menurut Veithzal Rifa’I (2010: 687-688) Pinjaman Qardh. Pinjaman 

Qardh atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam 

dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan 

pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. 

C. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga (DPK), termasuk dalam kelompok paying liability 

yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya dana masyarakat 

memegang peran yang sangat besar dan menopang usaha bank dan merupakan 

andalan bagi bank. Agar bank dapat meraih dana masyarakat, maka bank harus 

memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka 

simpan di bank akan aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai 

syarat-syarat yang telah di perjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta 

bunganya dibayarkna tepat waktu. 

Adapun jenis dari Danak Pihak Ketiga ini terdiri dari: 
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1. Giro 

Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang 

disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai 

persyaratan yang di tetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan 

kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia. 

Pengertian dapat ditarik setiap saat juga dapat diartikan bahwa uang yang 

sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat berkali-kali dalam sehari dengan 

catatan dana yang tersedia masih mencukupi (saldo). Kemudian pengertian 

penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga 

menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya, baik ditarik secara tunai 

maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). 

Menurut Kasmir (2012: 77) Penarikan uang di rekening giro dapat 

menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan 

dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek. 

Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan menggunakan bilyet giro. 

Giro dalam bank yang berprinsip syariah sama dengan giro dalam perbankan 

konvensional. Bank tidak membayar apapun kepada pemegangnya, akan tetapi 

mengenakan biaya layanan (service change). Selanjutnya, dana ini akan dipakai 

oleh bank untuk antara lain membiayai operasi bagi hasil. Sedang pembayaran 

terhadap giro, dijamin sepenuhnya oleh bank dan dapat dilihat sebagai jaminan 

depositor kepada bank. 
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2. Tabungan  

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak 

mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku 

tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir 

sama dijumpai pada Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan 

berdasarkan akad wadiah 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, atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai 

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan 

mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung 

dari motif nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai 

produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif 

investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. 

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif. 
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Dengan demikian menurut Abdul Ghofar Anshori (2009: 92) secara 

singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam 

tabungan, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Perbedaan utama 

dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga 

tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil 

pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah. 

3. Deposito 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Deposito 

didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank atau pada saat 

jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. 

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad Mudharabah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prisip syariah yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan 

dan Bank Syariah dan UUS.  

Menurut Abdul Ghofar Anshori (2009: 99) Deposito merupakan produk 

dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan invesatsi dalam bentuk 

surat-surat berharga sehingga perbankan syariah akan memakai prinsip 

mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan 

berupa bunga bagi hasil nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan 

yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar 

nisbah yang telah disepakati awal akad. 
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D. Modal sendiri 

Menurut Henie (2011: 95) Modal bank merupakan penyangga (buffer) 

yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin 

timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. 

Dana sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak ke satu yang berasal 

dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu 

berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memnuhi 

kewajiban menyediakan modal minimum (CAR = Capital Adequacy Ratio) juga 

untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. 

1. Modal disetor 

Merupakan sejumlah dana yang disetor oleh pemegang saham atau pemilik 

ketika bank berdiri. Dalam praktiknya umumnya dana yang pertama kali disetor 

oleh pemilik digunakan untuk pengadaan sarana kantor, inventaris dan biaya 

pendirian. Selanjutnya dapat pula berupa adanya tambahan modal baru dari 

pemilik atau melalui pemegang saham (go public), sebagai salah satu upaya 

mendapatkan dana murah untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta 

menciptakan komposisi dana yang efisien. 

2. Modal Saham 

Yaitu jumlah saham yang disetor oleh pemegang saham. Modal ini 

dibatasi atas : 

a. Modal disetor. Adalah dana yang benar-benar telah disetor ke dalam bank 

yang merupakan selisih antara modal dasar bank dengan modal yang 

belum disetor. 
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b. Modal belum disetor. Jumlah modal atau simpanan pokok dan simpanan 

wajib yang belum disetorkan. 

3. Tambahan Modal disetor 

Merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, 

disagio, dan modal sumbangan. 

a. Agio. Selisih lebih setoran modal yang diterima sebagai akibat harga 

saham yang melebihi nilai nominal. 

b. Disagio. Selisih kurang setoran modal yang diterima sebagai akibat harga 

saham yang lebih rendah dari nilai nominal. 

c. Modal sumbangan. Modal yang diterima yang berasal dari sumbangan. 

d. Selisih penilaian kembali kualitas tetap. Nilai yang dibentuk sebagai akibat 

selisih penilaian kembali atas aktiva tetap milik bank setelah memperoleh 

persetujuan dari instansi yang berwenang. 

4. Cadangan 

Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar atau 

keputusan pemilik atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) 

yang digunakan untuk re-investasi atau menghadapi kemungkinan timbulnya 

risiko rugi dikemudian hari. 

a. Cadangan umum, Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang 

ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak. 

b. Cadangan tujuan, Bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan 

untuk tujuan tertentu. 
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5. Laba 

Merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya 

merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui rapat umum pemegang 

saham (RUPS). 

a. Laba tahun lalu (laba yang ditahan), Pembentukan laba yang ditahan ini 

diperuntukkan untuk memperkuat posisi cadangan atau digunakan untuk 

melakukan re-Investment dan memperkuat kemampuan Loanable fund/ 

aktiva produktif. 

b. Laba tahun berjalan, menurut Veithzal (2010: 662-664) adalah laba yang 

belum dibagi in process dalam satu periode akuntansi dan neraca belum 

diaudit (akuntan public). 

E. Return On Asset (ROA) 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi (2012:49) return on Assets mengukur 

kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan setelah disesuaikan oleh biaya untuk mendanai asset tersebut. 

Menurut Fraser dan Ormiston (2008) pengembalian atas aktiva (ROA) 

menunjukkan jumlah laba diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam 

total aktiva. 

Return on assets adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba 

(sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi 

pengeloalaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA 

merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas 

sejumlah asset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara 
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menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (Net Income 

dibagi Total Asset). 

Rumus ROA menurut Frianto (2012: 71) :  

Retun On Asset= 
     

            
 X 100%  

Menurut Frianto (2012: 208) Rasio ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 

Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba, sehingga nilai 

perusahaan meningkat Oktaviana Kartika Ulfi (2012:150). Rasio ROA yang tinggi 

menunjukkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan asset yang berarti semakin 

baik. Jadi semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

semakin baik. 

F. Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Menurut Veithzal (2010: 784-785) Financing to deposit ratio adalah sama 

dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional biasa digunakan 

dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan istilah 

FDR. Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman 

yang bersumber dari dana pihak ketiga Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan 

tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, 
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berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likud dibanding dengan bank yang 

mempunyai angka rasio lebih kecil. 

Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut : 

FDR = 
          

                 
 X 100%  

Menurut surat edaran surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, 

yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima dari bank adalah sebagai 

berikut : 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada. 

2. Giro, Deposit, dan tabungan masyarakat. 

3. Pinjam bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjam subordinasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan. 

5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank berjangka waktu lebih dari 

bulan. 

6. Modal pinjaman. 

7. Modal inti. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi (2012:173-175) menyatakan bahwa 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.  
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Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank,Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan sebagai berikut : 

1. Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai mulai 

kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. 

2. Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai sehat. 

Menurut Oktaviana (2010: 173-175) Rasio ini juga merupakan indikator 

kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan 

menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio atau financing to 

deposit ratio suatu bank sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar 85% dan 

100%. Sedangkan maksimim LDR/FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia 

sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia No. 6/23/DPNP,31 Mei 3004 

menyatakan bahwa LDR/FDR berada pada rasio 85%-110%. 

Pada dasarnya kererkaitan antara FDR dengan Pembiayaan yang 

disalurkan adalah semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan 

sebagai bank yang kurang likuid disbanding dengan bank yang mempunyai angka 

rasio lebih kecil.Peningkatan FDR akan diikuti dengan penurunan Volume Kredit 

yang disalurkan. Dan sebaliknya penurunan FDR akan mengakibatkan 

peningkatan Volume Kredit yang disalurkan. Satu penghambat tersalurnya kredit 

perbankan, NPL yang tinggi akan menyebabkan bank enggan untuk menyalurkan 

kreditnya. 
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G.  Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan pengaruh suatu variabel X 

dengan variabel Y Pembiayaan. Adapun tinjauan terdahulu tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Elina Dyah 

Permata 

Manoppo 

(2014) 

Analisis Faktor 

faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penyaluran 

Pembiayaan 

Pada Bank 

Syariah di 

Sulawesi Utara 

Tahun 2010- 

2013. 

Variabel X: DPK, 

NPL, 

Tingkat 

Inflasiselanjutnya 

variabel Y: 

Pembiayaa 

n. 

 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan, Non 

Performing Loan 

(NPL) 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

pembiayaan, 

Tingkat Inflasi 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

pembiayaan,Secara 

bersama-sama 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Perfoming Loan 

(NPL) dan 

Tingkat Inflasi 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan. 

 

 

 

2 Akhyar 

Adnan. 

(2005) 

Analisis 

Hubungan 

Simpanan, 

Modal 

Sendiri, NPL, 

Variabel X: DPK, 

Modal 

Sendiri 

(Ekuitas), 

NPL, 

DPK mempunyai 

hubungan positif 

secara signifikan 

terhadap 

pembiayaan, 
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Prosentase Bagi 

Hasil dan 

Markup 

Keuntungan 

Terhadap 

Pembiayaan 

Pada 

Perbankan 

Syariah 

Studi Kasus 

Pada 

Bank Muamalat 

Indonesia 

(BMI) 

Margin.selanjutnya 

variabel Y: 

pembiayaan. 

Modal Sendiri atau 

ekuitas 

mempunyai 

hubungan positif 

secara tidak 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan. NPL 

mempunyai 

hubungan positif 

tidak 

signifikanterhadap 

pembiayaan, 

Margin 

mempunyai 

hubungan negative 

tidak signifikan 

terhadap 

pembiayaan. 

3 Wuri Arianti 

Novi 

Pratami 

(2011) 

Analisis 

Pengaruh 

DPK, CAR, 

NPFdan ROA 

terhadap 

pembiayaan 

pada 

perbankan 

syariah 

(studi kasus 

pada 

Bank Muamalat 

Indonesia 

Periode 

2001-2011) 

Variabel X: DPK, 

CAR, 

NPFdan ROA 

selanjutnya 

variabel Y: 

pembiayaan 

variabel DPK 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

pembiayaan,CAR 

tidak pengaruh 

terhadap 

pembiayaan, NPF 

dan ROA tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan dan 

secara simultan 

semua variabel 

DPK, CAR, NPF, 

dan ROA 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan. 

4 Fitria Ayu 

(2011) 

pengaruh DPK, 

CAR,NPL, 

ROAdan 

LDR terhadap 

volume kredit 

yang 

disalurkan Bank 

Persero (Studi 

Variabel X: DPK, 

CAR,NPL, 

ROAdan 

LDR selanjutnya 

variabel Y: volume 

kredit. 

DPK 

berpengaruhsignifi 

kan terhadap 

Volume Kredit 

yang disalurkan, 

CAR mempunyai 

pengaruh yang 

negatif terhadap 
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Empirik Pada 

Bank 

Persero di 

Indonesia 

Periode 2006-

2011) 

volume kredit 

yang disalurkan , 

NPL, LDR dan 

ROA 

menunjukkan 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

volume kredit 

yang disalurkan, 

Secara simultan 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara DPK, CAR, 

NPL, ROALDR 

terhadap Volume 

Kredit yang 

disalurkan. 

 

Sumber: Jurnal Skripsi 2016. 

H. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis 

yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pembiayaan. 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: DPK, Modal sendiri, ROA, dan 

FDR. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

              H1     

                                              H2 

              H3     

              H4 

 

 

 

Sumber: Olahan penulis 2016.  H5 

I. Perumusan Hipotesis 

Menurut Moh Sidik (2012:90) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat perrtanyaan. 

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran objektif tentang pengaruh 

DPK, Modal sendiri, ROA, FDR, Terhadap Pembiayaan Pada PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah Tahun 2009-2016, berdasarkan model pemikiran teoritis di atas, 

maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

DPK merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Umumnya 

dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dan menopang usaha bank 

dan merupakan andalan bagi bank. Dana Pihak Ketiga (DPK), termasuk dalam 

kelompok paying liability yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat. 

DPK 

Modal Sendiri 

ROA 

FDR 
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Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dan menopang 

usaha bank dan merupakan andalan bagi bank.  

H1 = DPK (Dana Pihak Ketiga) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. 

Modal sendiri Menurut Henie (2011: 95) Modal bank merupakan 

penyangga (buffer) yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko 

kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola resiko secara hati-hati. Dana 

sendiri lazim disebut pula dengan dana pihak ke satu yang berasal dari pemegang 

saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memnuhi kewajiban 

menyediakan modal minimum (CAR = Capital Adequacy Ratio) juga untuk 

memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing. 

 H2 = Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. 

ROA Menurut Hanafi dan Halim (2007) return on Assets mengukur 

kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang 

dimiliki perusahaan setelah disesuaikan oleh biaya untuk mendanai asset tersebut. 

Menurut Fraser dan Ormiston (2008) pengembalian atas aktiva (ROA) 

menunjukkan jumlah laba diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam 

total aktiva.  

H3 = ROA (Return On Asset) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. 

FDR Menurut Veithzal (2010: 784-785) Financing to deposit ratio adalah 

sama dengan Loan to deposit ratio, menurut istilah konvensional biasa digunakan 

dengan sebutan LDR, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan istilah 

FDR. Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan 
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yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank.  

H4 = FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan. 

H5 = DPK, Modal sendiri, ROA dan FDR memiliki pengaruh positif terhadap 

Pembiayaan. 

 


