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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 Heri Sudarsono (2003:27), ”Bank syariah adalah lembaga 

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

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip syariah.” 

 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).  

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.  
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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 

pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program 

pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program 

pengembangan usaha bersama.  
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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. Modal Kerja 

Menurut Kasmir (2008) Modal kerja merupakann modal yang dikeluarkan 

oleh perusahaan guna membiayai proses produksi dan aktivitas kinerja karyawan. 

Pengertian modal kerja ini dimaksudkan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang terus tersedia 

untuk membiayai biaya operasional perusahaan sehari-hari. 

Berikut defenisi modal kerja menurut para ahli: 

Menurut Brealey (2007) “modal kerja bersih adalah selisih antara asset 

jangka pendek dan kewajibannya”.  

Menurut Wild dan Hasley (2005) “modal kerja merupakan ukuran 

likuiditas yang banyak digunakan. Modal kerja adalah selisih aktiva lancar setelah 

dikurangi kewajiban lancar”. 

Menurut Sutrisno (2007) mengungkapkan modal kerja kedalam konsep 

kualitatif sebagai berikut: “Modal kerja bukan semua aktiva lancar tetapi telah 

mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Dengan 

demikian dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari 

tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran-pembayaran hutang yang segera jatuh 

tempo. Karena menurut konsep ini hutang lancar telah dikeluarkan dari 

perhitungan, sehingga modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan 

hutang lancarnya”. 

Menurut Hadi dan Parno (2010) menyatakan bahwa: “Modal kerja adalah 

jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersikulasi dari 

satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam suatu kegiatan bisnis, yaitu dari kas 
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berputar ke biaya material, upah buruh, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, 

biaya umum, persediaan, penjualan, piutang, dan akhirnya kembali ke kas”. 

Pengertian modal kerja menurut Harahap (2008:288): “Modal kerja 

merupakan siklus aktiva lancar yang melebihi pasiva lancar. Jika terjadi 

sebaliknya dapat dikatakan sebagai Working Capital Defisit atau kekurangan 

modal kerja. Dapat juga modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan atau dana yang harus disediakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kegiatan operasional sehari-hari, modal kerja juga dianggap sebagai dana yang 

tersedia untuk diinvestasikan dalam aktiva tidak lancar atau untuk membayar 

utang tidak lancar”. 

Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan yang 

bersangkutan masih terus melakukan kegiatan usaha (going current). Modal kerja 

digunakan untuk kegiatan pembiayaan oprasi perusahaan sehari-hari. 

Periode perputaran modal kerja (working capital turn over) dimulai dari 

saat kas diinvestasikan dalam komponen – komponen modal kerja sampai kembali 

kembali lagi menjadi kas. Kegiatan perputaran ini dinamakan lingkaran modal 

kerja. Makin pendek periode perputaran modal kerja berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turn – over rate). 

Menurut Riyanto (2008:335) rumus yang digunakan untuk mencari 

perputaran modal kerja adalah : 

Perputaran modal kerja = 
         

            
x1kali 

C. Perputaran Kas 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2005:116) Kas merupakan salah satu 

dari bagian aktiva yang memiliki sifat paling lancar (paling likuid) dan paling 

mudah berpindah tangan dalam satu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk 

pembayaran gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, 

membayar dividen dan transaksi lain yang diperlukan. 
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Menurut Kasmir (2010:188) Kas dan surat berharga (sekuritas) merupakan 

komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan 

aktiva yang paling likuid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengelola kas 

dan surat berharga, mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis 

dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. 

Jumlah kas pada suatu saat dapat dipertahankan dengan besarnya jumlah 

aktiva lancar ataupun hutang lancar. H. G. Guthmaan menyatakan bahwa jumlah 

kas yang ada dalam perusahaan hendaknya tidak kurang dari 5% sampai 10% dari 

jumlah aktiva lancar. Jumlah kas dapat pula dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. Perbandingan antara penjualan dengan jumlah rata-rata kas 

menggambarkan tingkat perputaran kas (cash turnover). Perputaran kas 

merupakan kamampuan kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat 

dilihat bebera kali uang kas berputar dalam satu periode tertentu. 

Menurut Kasmir (2008:42) untuk menghitung perputaran kas dapat 

digunakan rumus sebagai berikut: 

Perputaran kas = 
                

             
         

Semakin tinggi perputaran kas ini akan semakin baik. Karena ini berarti 

semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Tetapi cash turnorver yang 

berlebihlebihan tingginya dapat berati bahwa kas yang tersedia terlalu kecil untuk 

volume penjualan tersebut. 

D. Pembiayaan 

Menurut Veithzal Rifa’I (2010) Istilah pembiayaan pada intinya berarti I 

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

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, 
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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. 

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. 
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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 : 

- 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. 
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Untuk rumus pembiayaan menurut Sagita (2010:90) dapat digunakan: 

Pembiayaan= piutang murabahah+piutang salam+piutang istishna+piutang 

qardh+pembiayaan+ijarah 

E. Rentabilitas Ekonomi 

1. Pengertian Rentabilitas 

Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah 

rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar 

saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan atau koperasi telah dapat 

bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba 

yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau 

dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 2001:37). Maka 

baik perusahaan maupun koperasi tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, 

tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. 

Berikut defenisi rentabilitas menurut para ahli: 

Menurut Made (2011:22) “rentabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut seperti: aktiva, modal atau penjualan perusahaan”. 

Menurut Kasmir (2007:279) “rentabilitas sering disebut dengan 

profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan”. 
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Menurut Alex S. Nitisemito (t.th:28) “rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal 

yang digunakan dan dinyatakan dengan prosentase” 

Menurut Bambang Riyanto (2005:35) “rentabilitas suatu perusahaan 

menunjukan suatu perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

dihasilkan . dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu.” 

Dari beberapa defenisi rentabilitas diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

rentabilitas merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan yang 

bersangkutan untuk mendapatkan suatu keuntungan. 

Oleh karena itu rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu 

perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya, maka cara menggunakan 

tingkat rentabilitas untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang 

baik. 

2. Fungsi Rentabilitas 

Menurut Veithzal Rifa’I (2008) Seperti rasio-rasio yang lainnya 

rentabilitas juga memiliki fungsi, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen 

saja tetapi juga pihak diluar perusahaan. Terutama pihak-pihak yang memiliki 

hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Fungsi dari rentabilitas adalah: 

a. Mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 
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c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu kewaktu. 

d. Mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

3. Rasio-Rasio Pengukuran Rentabilitas 

Menurut Veithzal Rifa’I (2008) pada dasarnya ada beberapa rasio 

pengukuran rentabilitas. Hanya saja rasio yang biasa untuk mengukur dan 

membandingkan kinerja rentabilitas bank adalah ROE (Return On Equity) dan 

ROA (Return On Asset). Dalam pembahasan mengenai analisis rentabilitas ini 

dilakukan dengan menghitung ROA.  

Beberapa jenis rasio rentabilitas dapat dikemukan sebagai berikut: 

1. Profit margin,  

Profit margin = 
                

                
 X 100% 

Angka ini menunjukan berapa besar porsentase pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

2. Retun On Equiry 

 Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak 

pemilik modal sendiri. Rasio ini dinyatakan sebagai berikut: 

Retun On Equiry = 
           

                    
 X 100% 
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4. Return On Asset 

 Retun On Asset= 
     

            
 X 100% 

 Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih 

cepat berputar dan meraih laba. 

5. BOPO 

      BOPO = 
                 

                      
 X 100% 

 BOPO adalah rasio yang menjelaskan perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional yang diterima oleh bank.  

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi terdahulu berkaitan dengan pengaruh suatu variabel X 

dengan variabel Y rentabilitas ekonomi. Adapun tinjauan terdahulu tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Nyoma 

Budiasa (2012) 

Pengaruh 

perputaran 

modal kerja 

terhadap 

rentabilitas 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

Variabel X: 

perputaran 

modal kerja 

selanjutnya 

variabel Y: 

ROA 

perputaran kas 

berpengaruh 

negatif,  

perputaran piutang, 

perputaran 

persediaan 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 
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di BEI Periode 

2010-2012 

 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

2 Ary Nurhayati 

(2010) 

Analisis 

pengelolaan 

modal kerja 

terhadap 

rentabilitas pada 

PT. BNISyariah 

Variabel X: 

modal kerja 

selanjutnya 

variabel Y: 

rentabilitas. 

Adanya pengaruh 

modal kerja 

terhadap 

rentabilitas. 

 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

3 Nadia Harini 

Haq (2010) 

Pengaruh 

pembiayaan dan 

efisiensinya 

terhadap ROA 

pada Bank 

Umum Syariah 

Variabel X: 

pembiayaan 

selanjutnya 

variabel Y: 

ROA 

Pembiayaan tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

4 Bintang Dwi 

Ramadan 

(2008) 

Pengaruh modal 

kerja terhadap 

rentabilitas 

perusahaan 

pada PT. POS 

(PERSERO) 

Bandung. 

Variabel X: 

modal kerja 

Selanjutnya 

variabel Y: 

rentabilitas. 

Modal kerja 

berpengaruh 

signifikansi 5%  

terhadap 

rentabilitas 

perusahaan.  

 

 

No Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

5 Kristina (2007) Pengaruh modal 

kerja dan 

penyaliran KCA 

terhadap 

Variabel X: 

modal kerja 

dan 

penyaluran 

Modal kerja dan  

penyaluran KCA 

berpengaruh positif  

terhadap 
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Rentabilitas 

perum 

pegadaian CP 

Remabang. 

kredit 

selanjutnya 

variabel Y: 

Rentabilitas. 

rentablititas. 

Sumber: Dirangkum dalam berbagai sumber jurnal 2016. 

G. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis 

yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat rentabilitas. 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah: perputaran modal kerja, 

perputaran kas, pembiayaan yang disalurkan. Model dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

  

                                                     

              H1  

              H2     

              H3 

 

 

 

.      H4 

 

 

 

Perputaran modal kerja 

Perputaran kas 

Pembiayaan  

Rentabilitas Ekonomi 
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H.  Perumusan Hipotesis 

1. Perputaran Modal Kerja dan Rentabilitas 

Menurut Sutrisno (2007) Modal kerja merupakan modal yang dikeluarkan 

oleh perusahaan guna membiayai proses produksi dan aktivitas kinerja karyawan. 

Pengertian modal kerja ini dimaksudkan sebagai keseluruhan aktiva lancar yang 

dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang terus tersedia 

untuk membiayai biaya operasional perusahaan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Kristina pada tahun 2007 

tentang pengaruh modal kerja dan penyaluran KCA terhadap rentabilitas Perum 

Pegadaian CP Rembang. Ditemukan hasil bahwasanya adanya pengaruh positif 

yang signifikan perputaran modal kerja dan penyaliran KCA terhadap rentabilitas.  

Menurut Harahap (2008) Perputaran modal kerja baru dikatakan positif 

apabila makin pendek periode perputarannya berarti semakin cepat perputarannya, 

atau makin tinggi tingkat perputarannya. 

Oleh sebab itu berdasarkan penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut:  

H.1: Perputaran modal kerja memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas. 

2. Perputaran Kas dan Rentabilitas 

Menurut Riyanto (2001) Perputaran kas merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan jumlah kas rata-rata. Perputaran kas menunjukkan kemampuan 
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kas dalam menghasilkan pendapatan sehingga dapat dilihat berapa kali uang kas 

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

semakin baik. Karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan 

keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Nyoman Budiasa pada 

tahun 2012 tentang pengaruh perputaran kas, perputaran piutang perputaran 

persediaan terhadap ROA perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-

2012. Ditemukan hasil bahwasanya adanya pengaruh positif perputaran kas 

terhadap ROA. 

Menurut Kasmir (2008) Perputaran kas baru dikatakan positif apabila 

semakin tinggi perputaran kas maka akan semakin baik. Karena ini berarti 

semakin tinggi efisiensi penggunaan kas nya. 

Oleh sebab itu berdasarkan penelitian terdahulu ini maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut:  

H.2: Perputaran kas memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas. 

3. Pembiayaan dan Rentabilitas  

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 
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pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti 

bank syariah kepada nasabah. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Amri Dziki Fadholi 

dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan terhadap Rentabilitas. Ditemukan 

hasil bahwasanya pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap rentabilitas.  

Pembiayaan baru dikatakan positif apabila semakin tinggi tingkat 

pembiayaannya maka semakin efisienlah rentabilitasnya. 

Berdasarkan penelitian ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H.3: Pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap rentabilitas. 

H.4: Perputaran modal kerja, perputaran kas dan pembiayaan secara simultan 

berpengaruh positif terhadap rentabilitas.  


