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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perbankan Syariah 

2.1.1 Perbankan Syariah 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.  

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UNDANG- UNDANG No. 10 Tahun 1998. Kegiatan usaha 

perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan 

bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran 

imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar 

prinsip syariah. 

Sejak saat itu perbankan syariah semakin dapat menunjukkan 

eksistensi bahkan dipandang bukan lagi menjadi bank alternative namun 

menjadi bank solutif buat penyehatan perbankan nasional. sejalan dengan 

itu, Bank Indonesia sebagai bank regulator mengamandemen UU No. 7 

Tahun 1992 dan melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit 

menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Kemudian UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan semakin 

memperkuat kedudukan bank syariah yang menyatakan bahwa bank bagi 
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hasil bukanlah jenis bank yang sendiri, tetapi semata-mata dibedakan 

sistem operasionalnya dengan bank konvensional, dan tidak diizinkan 

suatu bank bercampur antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Andi 

(203;2005). 

2.1.2 Laporan Keuangan 

Menurut  Muhamad  (242;2014)  Gambaran  kinerja  suatu  bank  

padaumumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin 

dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan 

keputusan ekonomi yang rasional seperti: 

1. Pemilik dana 

2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana 

3. Pembayar zakat, infaq, dan shadaqoh 

4. Pemegang saham 

5. Otoritas pengawasan 

6. Bank Indonesia 

7. Pemerintah 

8. Lembaga Penjamin simpanan 

9. Masyarakat 

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan 

antara lain, meliputi informasi: 

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. 
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2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran 

kas di masa yang akan datang. 

3. Mengenai sumber daya ekonomis bank, kewajiban bank untuk 

mengalihkansumberdaya tersebut kepada entitas lain atau  

pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa 

yang dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut. 

4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk 

pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah 

dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. 

5. Untuk mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap 

amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat 

keuntunganyang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan 

investasi terikat. 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperolehinformasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut 

akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data 

tersebut dapat diperbandingkan untuk dua periode atau lebih. 

Suatu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja operasional 

suatu perusahaan operasi sepanjang waktu disebut income statement 

(laporan laba rugi). Laporan keuangan yang menggambarkan posisi 

keuangan dari operasional perusahaan pada titik waktu tertentu disebut 

balance sheet (neraca keuangan). Laporan retained earning (laba ditahan) 
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menunjukkan perubahan dari posisi pemilik selama siklus operasional. 

Akhirnya, laporan cash flow (arus kas) menjelaskan perubahan dalam arus 

kas tunai untuk suatu siklus operasional. 

Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan 

keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya hal-

hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. 

Sebagai contoh sepertiadanya kontrak-kontrak penjualan atau pembelian 

yang telah disetujui, atau pesanan yang tidak dapat dipengaruhi, namun 

belum dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode tersebut. 

Kemudian, ada hal-hal yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka 

seperti reputasi, prestasi manajernya, dan lainnya. 

Muhamad (251-252;2014), pengambilan keputusan ekonomi tidak 

dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki 

keterbatasan, yaitu: 

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah 

lampau. 

2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak 

pengguna. 

3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

4. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai 

laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan. 
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5. Hanya melaporkan informasi yang material. 

6. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya 

ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank. 

7. Informasi bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

Menurut Kasmir (8;2005) Laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. Ditinjau dari segi intern perusahaan, laporan keuangan 

dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Data laporan keuangan terutama 

akan memberikan informasi bagi manajemen sebagai bahan analisa dan 

bahan interprestasi untuk mengadakan evaluasi terhadap aktivitas 

perusahaan. 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan kinerja keuangan 

perbankan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh 

perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan perbankan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan 

efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan melakukan analisis 

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 

Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan perbankan adalah hasil penilaian 
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kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau 

kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian 

kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, 

perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Sedangkan 

penilaian kualitatif berkaitan dengan penilaian terhadap faktor-faktor yang 

mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan 

kepatuhan bank. Siamat (208;2005;). 

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank 

merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia 

selaku otoritas pengawas bank dan pihak lainnya. Informasi mengenai 

kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menetapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Rivai 

(465;2013). 

2.1.4 Kinerja Keuangan Perbankan 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seseorang 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan kinerja keuangan 

perbankan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh 

perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan perbankan untuk menghasilkan keuntungan secrara efisien dan 
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efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan melakukan analisis 

terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 

Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan perbankan adalah hasil penilaian 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau 

kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian 

kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 

2.1.5 Pertumbuhan Laba 

2.1.5.1 Pengertian Laba  

Pada umumnya peusahaan didirikan untuk mencapai tujuan 

tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang 

minimal untuk mencapai hal tertentu perlu adanya perencanaan dan 

pengendalian dalam setiap aktivitas usahanya agar perusahaan dapat 

membiayai seluruh kegiatan yang berlangsung secara terus menerus.  

Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, 

income (penghasilan) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 

periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal.  

Pengertian laba menurut Zaki (29;2004), kenaikan modal (aktiva 

bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang 

terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang 
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mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang termasuk 

dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemilik. Sedangkan 

pengertian laba menurut Soemarso. SR (230;2005) laba adalah selisih 

lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laba berasal 

dari semua transaksi atau kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan 

mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba di 

dapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, apabila pendapatan 

lebih besar dari pada beban maka perusahaan akan mendapatkan laba 

apabila terjadi sebaliknya maka perusahaan mendapatkan rugi.  

2.1.5.2 Jenis-jenis Laba  

Menurut Soemarso SR (74;2004) jenis-jenis laba dalam 

hubungannya dengan perhitungan laba terdiri dari:  

1) Laba Bersih  

Merupakan selisih lebih pendapatan atas beban-beban dan 

merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan 

usaha.  

2) Laba Bruto  

Selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. 

Disebut bruto karena jumlah ini masih harus dikurangi dengan beban-

beban usaha.  

3) Laba Usaha 

Selisih antara laba bruto dan beban usaha disebut laba usaha 

atau laba operasi. Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata 

dari kegiatan utama perusahaan.  
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4) Laba Ditahan  

Jumlah akumulasi laba bersih dari sebuah perseroan terbatas 

dikurangi distribusi laba yang dilakukan.  

2.1.5.3 Klasifikasi Laba  

Laba yang didapat oleh perusahaan berbeda-beda sesuai dengan 

urutan dan jenisnya. Untuk memudahkan manajemen dalam menentukan 

laba apakah yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang akan 

dicapai tersebut digolongkan terlebih dahulu, dikaitkan dengan penetapan 

pengukuran laba menurut Ahmed Belkaoui (124;2000) dalam menyajikan 

laporan laba rugi akan terlihat pengklasifikasian dalam penetapan 

pengukuran laba sebagai berikut:  

1) Laba Kotor atas Penjualan  

Laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan 

bersih dan harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil 

penjualan bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk 

periode tertentu.  

2) Laba Bersih Operasi Perusahaan  

Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi 

dengan jumlah penjualan, biaya administrasi dan umum.  

3) Laba Bersih Sebelum Potongan Pajak  

Laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan 

perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan 

yaitu perolehan apabila laba dikurangi atau ditambah dengan selisih 

pendapatan dan biaya lain-lain.  
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4) Laba Bersih Sesudah Potongan Pajak  

Laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan 

pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan pajak 

perseroan. Perubahan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan 

laba per tahun. Penilaian tingkat keuntungan investasi oleh investor 

didasarkan oleh kinerja keuangan perusahaan, dapat dilihat dari tingkat 

perubahan laba dari tahun ke tahun. 

2.1.6 Biaya Operasional 

Biaya adalah sesuatu atau sejumlah uang yang dikorbankan untuk 

mendapatkan atau memuaskan kebutuhan.  Biaya juga bisa diartikan 

sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang dinilai dalam satuan uang, 

yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, untuk mencapai tujuan 

tertentu. Laba rugi bank merupakan pengurangan biaya-biaya atas 

pendapatan yang diperoleh bank. Biaya bank umum meliputi biaya 

operasional dan biaya non operasional (Muhammad 225;2011). 

Biaya Operasional adalah biaya pengelolaan kegiatan dan usaha 

bank baik langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap 

biaya kredit atau pembiayaan. Biaya operasional terdiri dari biaya bunga, 

biaya valas, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, dan biaya 

lainnya. Sulhan & Ely( 68;2008;). 

1) Biaya Bunga 

Biaya bunga adalah biaya yang harus dibayar atas mobilisasi 

dana yang dilakukan bank dengan menjual produkproduk pada pasiva. 



 

 

25 

Dalam perbankan syariah tidak ada biaya bunga melainkan bagi hasil. 

Bagi hasil atau profit sharing adalah pembagian laba atau keuntungan 

yang dibagikan secara proporsional antara shahibul mal dengan 

mudharib. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah 

dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, 

almudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, 

prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-

mudharabah, sedangkan al-musaqah dipergunakan khusus untuk 

pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Sulhan & Ely 

(69;2008). 

2) Biaya Valas (Valuta Asing) 

Biaya valas adalah biaya yang timbul akibat selisih kurs atas 

transaksi valas yang dilakukan bank Valuta asing dapat diartikan 

sebagai perdagangan mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lainnya. Semua tagihan dalam valuta asing yang diuangkan di luar 

negeri, termasuk saldo rekening dalam valuta asing pada bank-bank 

diluar negeri, wesel atau cek dalam valuta asing yang dapat diuangkan 

di luar negeri. Darmawi  (163;2011). 

3) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya Tenaga Kerja adalah meliputi upah dan gaji yang 

dibayarkan pada karyawan. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung 

dalam proses produksi. Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiyar 
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yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan 

imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik 

maupun fikiraan. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi 

mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak 

berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan buruh. Rudianto 

(129;2006) 

4) Biaya administrasi dan umum adalah biaya yag dikeluarkan untuk 

keperluan operasional seperti alat tulis kantor seperti buku, bulpoin, 

spidol, dll. 

5) Biaya lainnya adalah biaya diluar biaya-biaya tersebut yang 

dibayarkan oleh bank. Misalnya biaya penyusutan aktiva tetap 

(inventaris), asuransi jamsostek, pemeliharaan dan perbaikan, dan 

barang/jasa lainnya. Sulhan & Ely (69;2008). 

2.1.7 Dana Pihak Ketiga  

Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, dana 

merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama 

(Dendawijaya, 2009;46). Karena Salah satu kendala bagi perusahaan 

dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir 

setiap perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan 

operasional usahanya, baik untuk biaya rutin maupun untuk keperluan 

perluasan usaha. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha 

keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk 

perusahaan lembaga keuangan semacam bank. Kasmir (61;2005).  
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Adapun sumber-sumber dana bank diperoleh dari Kasmir (62;2005):  

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.  

b. Dana yang bersumber dari masyarakat luas.  

c. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.  

Dana pihak ketiga atau dana yang bersumber dari masyarakat 

merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Sumber dana 

tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional 

suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Hal ini dikemukakan oleh 

Kasmir (62;2005), pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, 

disebabkan sumber dari dana masyarakat luas merupakan sumber dana 

yang paling utama bagi bank.  

Seperti halnya dengan bank umum konvensional dana bank syariah 

berasal dari masyarakat maupun badan usaha (perusahaan) ataupun 

instansi pemerintah berupa simpanan yang terdiri dari Iskandar 

(68;2013): 

a. Giro berdasarkan prinsip wadiah. 

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah. 

c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthalaqah atau 

mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. 

d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthalaqah atau 

mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. 
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Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, 

baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan 

menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh 

bank Kuncoro dan Suhardjono, (155;2002). Sedangkan menurut 

Dendawijaya (49;2009) mengungkapkan bahwa dana-dana pihak ketiga 

yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang 

dikelola oleh bank). Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

DPK = Tabungan + Giro+ Deposito 

2.1.8 Non Performing Financing (NPF) 

Kredit bermasalah menurut Ismail (13;2010), merupakan kredit 

yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan 

pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditandatangani oleh bank dan nasabah. Sedangkan menurut Rivai dan 

Arviyan, (734;2010) Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan 

bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja 

bank. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan 

dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi 

kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit 

untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Pembiayaan bermasalah ini 

yang dialami oleh bank yang akan mempengaruhi kinerja bank sebagai 

lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh 

bank. 
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Salah satu resiko usaha bank menurut peraturan Bank Indonesia 

adalah resiko kredit yang didefinisikan sebagai resiko yang timbul akibat 

kegagalan counterparty memenuhi kewajiban. Resiko kredit merupakan 

resiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk 

pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal debitur mungkin saja 

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok 

pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban 

nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak 

diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Susilo 

(6;2000). 

Menurut  Ismail  (124-125;2011),  ada  2  faktor  penyebab  

pembiayaan bermasalah yaitu: 

1. Faktor Intern Bank 

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. 

b. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan 

akurat. 

c. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit 

debitur. 

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 

direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam 

memutuskan pembiayaan. 
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2. Faktor Ekstern Bank 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah 

b. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran kepada bank karena 

nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya 

c. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

yang dibutuhkan terlalu besar 

d. Penyelewengan dengan menggunakan dana pembiayaan tidak 

sesuai dengan tujuan penggunaan 

3. Unsur ketidaksengajaan 

a. Debitur mau melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, akan 

tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat 

membayar angsuran. 

b. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak 

pada usaha debitur 

c. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur. 

Menurut Kasmir (228;2010) mengatakan credit risk ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap 

pembiayaan yang disalurkan dengan membandingkan pembiayaan 

bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Non Performing 

Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu 

indikator kunci untuk menilai kinerja bank.Pembiayaan bermasalah ini 

yang dialami oleh bank yang akan mempengaruhi kinerja bank sebagai 

lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh 

bank. Rivai & Arviyan (734;2010). Menurut Rivai dan Ariyan, 
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pengukuran rasio NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :Berikut 

perhitungan dari Non Performing Financing (NPF) itu sendiri yaitu : 

    
                           

               
        

2.1.9 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR rasio  merupakan kemampuan bank dalam menyediakan 

modal untuk kepentingan operasi perusahaan perbankan dan sebagai 

penampung risiko kerugian dana akibat aktivitas operasi bank. Didalam 

perhitungan CAR terdapat aspek Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah aset 

yang dimiliki perusahaan perbankan yang mengandung risiko. Karena 

didalamnya mengandung risiko maka diberikan pembobotan sesuai 

dengan kelompoknya. Dalam perhitungan CAR Bank Indonesia 

menyebutnya dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Bank(KPMM). Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) 

adalah perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 

besarnya CAR perbankan pada waktu itu minimal 8%, sedangkan dalam 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar, bank 

umum harus memiliki CAR minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besarnya rasio CAR 

perbankan minimal adalah 12%. Menurut Dandawijaya (41;2009), Rasio 

CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki CAR sebesar 8% 

maka bank tersebut dalam posisi sehat atau terjamin. 

2.1.10 Konsep Laba  dalam Perspektif Islam  

Tujuan utama dari sebuah usaha adalah ingin memperoleh laba yang 

merupakan cerminan dari pertumbuhan aset perusahaan. Dalam bahasa arab, 

laba berarti pertumbuhan dalam perdangangan. Dalam Islam disarankan 

penggunaan harta/ modal dan melarang menyimpannya hingga tidak habis 

dimakan zakat, sehingga harta/ modal dapat direalisasikan peranan dalam 

aktivitas ekonomi.  

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 16, Allah SWT berfirman: 

                             

    

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, 

maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka 

mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah: 16) 
 

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari 

segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki 

sejak awal akivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Saba ayat 

39, Allah SWT berfirman:  

                          

               

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi 

siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 

menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang 
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apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya 

dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba’: 

39)  

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa modal (harta) dapat kembali menjadi 

keuntungan (laba), ketika modal (harta) itu dipergunakan untuk hal-hal yang 

diridhoi Allah, yaitu berbisnis sesuai dengan syariat Islam dalam artian harus 

terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selanjutnya ketika keuntungan 

telah didapatkan maka sebagian bisa untuk dizakatkan dan disedekahkan. 

 
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian 

terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu : 

Tabel  II.1 

Resume Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Hendri 

Purwanto 
(2016) 

Pengaruh 

Kesehatan 

Keungan Bank 

Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Pada Perusahaan 

Bank Go-Publik 

Di Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Periode 2010-2014 

Pertumbuhan 

Laba, CAR, 

BOPO, LDR, 

IRR 

Secara parsial CAR, 

BOPO, LDR dan IRR 

menunjukkan pengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan laba 

bank. 

2. Hidayatull

ah, Roby 

Febrianto 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Rasio Camels 

Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

CAR, NPL, 

NIM, 

BOPO, dan 

GWM, 

pertumbuha 

n laba 

Rasio CAR 

berpengaruh 

positif dan  signifikan 

terhadap pertumbuhan 

laba. 

 

3 Dian 

Rahma 

Novitasari 

Pengaruh Tingkat 

Kesehatan Bank 

Dengan Metode 

CAR, NPF, 

ROA, FDR, 

Pertumbuha 

Variabel CAR danFDR 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 
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(2015) Camels Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

Pada Bank Umum 

Syariah Periode 

2011-2014 

n Laba signifikan 

Terhadap pertumbuhan 

laba bank.Variabel 

NPF dan ROA 

mempunyai pengaruh 

Yang signifikan 

terhadap pertumbuhan 

laba bank 

4 Diah Ratih 

Sotio 

Resmi 

(2015) 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pertumbuhan Laba 

Bank Syariah Di 

Indonesia Periode 

Tahun 2007 - 2011 

NOI, 

DPK, CAR ,  

FDR  dan  

 OER. 

Pertumbuhan 

Laba 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK) secara parsial 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan 

Laba. 

5 Cut 

Marliana 

dan Meutia 

Fitri (2016) 

Pengaruh Biaya 

Operasional, Dana 

Pihak Ketiga Dan 

NonPerforming 

Finance Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

PadaPerbankan 

Syariah Di Indonesia 

 

BO, DPK, 

NPF 

Biaya operasional, 

dana pihak ketiga dan 

non performing finance 

secara bersama-sama 

memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan 

laba pada perbankan 

syariah 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah memahami pengaruh antara 

variabel independent yang berupa BOPO, DPK, NPF dan CAR terhadap variabel 

dependent yang berupa pertumbuhan laba bank umum syariah. 

Gambar II.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 H1 

 H2   

 H3  

 H4  

  H5  

NPF(X3) 

Pertumbuhan 

Laba Bank 

Umum Syariah (Y) 
DPK(X2) 

 

BO (X1) 

CAR (X4) 
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Keterangan : 

          Hubungan secara parsial 

         Hubungan secara simultan 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh BO terhadap Pertumbuhan Laba 

Biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah  berupa 

biaya bagi hasil, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi 

dan umum, biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif, biaya 

personalia, dan biaya lainnya. Biaya operasional merupakan biaya yang 

memiliki peran besar di dalam mempengaruhi keberhasilan usaha bank 

syariah. Apabila biaya operasional bank syariah tidak ada maka kegiatan 

operasional bank syariah tersebut tidak akan berjalan lancar. Tetapi biaya 

operasional yang dikeluarkan juga akan menimbulkan menurunnya laba 

apabila biaya yang dikeluarkan bank syariah terlampau besar. Sulhan & 

Ely (69; 2008 ) 

Dari teori tersebut diatas dan Penelitian Susanti (2016) pengaruh 

biaya operasional berpengaruh  terhadap laba. Oleh sebab itu hipotesis 1 

dapat diajukan sebagai berikut : 

   = Biaya Operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

2.4.2 Pengaruh DPK terhadap Pertumbuhan Laba 

Menurut Zainal (2006) dana pihak ketiga adalah dana yang 

diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, 

perusahaan, pemerintah rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain 



 

 

36 

baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian 

besar ataupun setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar 

yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana 

dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dlama 

bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito atau 

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan prinsip 

syariah. 

Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana 

yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam 

bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik 

dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah 

juga akan meningkat. Penelitian Marliana dan Meutia  (2016) 

menunjukkan adanya pengaruh DPK terhadap pertubahan laba 

memperkuat teori tersebut diatas. Oleh sebab itu hipotesis 2 dapat diajukan 

sebagai berikut : 

  = Dana Pihak Ketiga berpengaruh  terhadap pertumbuhan laba 

2.4.3 Pengaruh NPF terhadap Pertumbuhan Laba 

NPF merupakan rasio untuk mengukur seberapa risiko kegagalan 

kredityang diberikan oleh bank. Kegagalan kredit yang dimaksud adalah 

kegagalan dalam pengembalian dana kredit yang disalurkan sehingga 

berdampak pada laba bank. Semakin kecil rasio NPF suatu bank, semakin 

kecil pula resiko kegagalan suatu bank dalam penyaluran kredit sehingga 
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mengakibatkan pendapatan bunga bank meningkat yang pada akhirnya 

akan menambah laba bank. Sedangkan sebaliknya semakin besar rasio 

NPF suatu bank, maka semakin besar pula resiko kegagalan suatu bank 

dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan pendapatan bunga bank 

menurun yang pada akhirnya akan menurunkan laba bank. Hal ini 

didukung dalam penelitian Diah (2015) menunjukan adanya pengaruh 

NPF terhadap pertumbuhan laba. Oleh sebab itu hipotesis 3 dapat diajukan 

sebagai berikut : 

   = Non Performing Finance berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

2.4.4 Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Laba 

CAR merupakan indikator untuk menilai aspek permodalan pada 

suatubank. Terdapat komponen modal dan Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) didalam perhitungannya. Modal yang semakin tinggi akan 

meningkatkan rasio CAR, yang berarti bank memiliki modal yang cukup 

dan mampu meng-cover risiko kerugian akibat aktivitas bank. Peningkatan 

pada modal khususnya adalah modal sendiri akan menurunkan biaya dana 

karena bank dapat menggunakan modal sendiri tersebut untuk 

dialokasikan kepada aktiva produktif yang kemudianmampu 

meningkatkan Pertumbuhan Laba. Tio (2012) didalam penelitiannya 

menunjukan adanya pengaruh CAR terhadap perubahan laba. Oleh sebab 

itu dapat diajukan hipotesis 4 sebagai berikut : 

   = Capital Adequacy Ratio berpengaruh  terhadap pertumbuhan laba 
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2.4.5 Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Finance Dan Capital Adequacy Ratio Secara Simultan Terhadap 

Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia 

Penggunaan ketiga variabel independen tersebut dalam model 

regresi dapat digunakan untuk menentukan nilai variabel dependen yaitu 

Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah. Karena ketiga 

variabel tersebut merupakan beberapa faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Laba pada bank.  

   = BO, DPK,  NPF dan CAR secara bersama-sama berpengaruh 

Pertumbuhan Laba. 


