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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perbankan Syariah 

2.1.1  Bank syariah 

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, 

keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha 

perbankan berdasarkan perinsip syariah. Kegiatan perbankan syariah 

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik, 

antara lain yaitu pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal 

konsep nilai waktu dari ruang (time value of money), konsep uang sebagai alat 

tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang 

bersifat sepekulatif, tidak diperkenankan menggunkan dua harga untuk satu 

barang dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam 1 akad. (Susyanti, 

2016:53) 

2.1.2 Prinsip-prinsip akuntansi pembiayaan syariah 

Dalam praktik akuntansi perbankan syariah diatur prinsip akuntansi 

syariah yang dituangkan kedalam beberapa pernyataan standar akuntansi 

keuangan yang terdiri dari PSAK 102 s/d PSAK 107, dari PSAK tersebut kami 

rangkum ke dalam prinsip-prinsip akuntansi pembiayaan syariah (Karim, 

2010:323) adalah:  

A. Prinsip akuntansi pembiayaan mudharabah 

1) Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank sebagai 

pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana. 
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2) Pembiayaan mudharabaha dapat di berikan dalam bentuk kas dan non 

kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. 

3) Pengambilan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan 

dengan distribusi bagi hasi atau pada saat diakhirnya akad 

mudharabah. 

4) Bagi hasi mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu bagi laba/profit sharing dan bagi pendapatan/revenue 

sharing. 

5) Jiuka terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka ban 

sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian. 

6) Kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana, antara lain, di tunjukkan 

oleh tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. 

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak di persyaratkan 

adanya jaminan, namun pemilik dana dapat meminta jaminan. 

8) Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui 

berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh 

bank secara berkala sesuai dengan kesepakatan. 

B. Prinsip akuntansi pembiayaan musyarakah 

1) Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara para pemilik 

modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara 

bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai 

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara 

proposional sesuai dengan konstribusi modal. 
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2) Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen maupun menurun. 

3) Keuntungan atau pendapatan musyarakah di bagi berdasarkan 

kesepakatan awal sedangkan kerugian di bagi secara proposional 

berdasarkan modal yang disetorkan. 

4) Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan. 

5) Kelalaian atau kesalahan pengelolaan dana, antara lain, ditunjukan 

oleh tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad. 

2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah 

Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi 

islam akan menjadi dasar operasinya bank islam  yaitu adalah(Muthaher, 

2012:16) 

Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah: 

1. Prinsip wadi’ah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau 

benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi 

titipan tersebut sewaktu-waktu dapat di ambil kembali, dimana dapat 

dikenakan biaya penitipan. 

2. Prinsip mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak 

pertama   sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. 

 Prinsip penyaluran dana bank syariah 

Prinsip jual beli yaitu terdiri: 

1. Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli 

dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah 

ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. 
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2. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang 

diserahkan kemudian. 

1. Istishna yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses 

untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran 

dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap. 

Prinsip bagi hasil: 

a. Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola 

modal untuk memperoleh keuntungan. 

b. Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan 

modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan 

atau kerugian sesuai nisbah yang di sepakati. 

Prinsip-prinsip penyediaan jasa: 

1) Prinsip sewa-ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan 

imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan 

pada akhir masa sewa disebut ijarah muntahiyah bittamlik. 

Prinsip jasa perbankan syariah terdiri dari: 

a. Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua 

untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapatkan imbalan 

berupa fee atau komisi. 

b. Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas 

kegiatan yang di lakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan 

yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa 

fee atau komisi. 
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c. Sharf yaitu pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda dengan 

penyerahan segerah berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan 

harga pasar pada saat pertukaran. 

d. Prinsip kebijakan  

Yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebijakan dalam bentuk zakat, 

infaq, shodaqah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan yaitu penyaluran 

dana dalam  bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan 

penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok 

utang. 

 

2.2 Kelembagaan Bank Syariah 

Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki 

orientasi pencapaian kesejahteraan dan sistem pengawasanya berbeda dengan 

bank konvensional. Pengawasan perbankan islam mencakup dua hal, yaitu 

pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan 

secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Secara struktural kepengurusan 

bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi dan wajib memiliki 

dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah. 

(Soemitra, 2010:67) 

 

2.3 Konsep Pengelolaan Dana Nasabah 

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan 

ataupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada 

bank konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. 

Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah 
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harus dapat memenuhinya. Akibatnya, dana titipan menjadi sangat likuid. 

Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat 

suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi 

bank sebagai intermediary, yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah 

penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan 

cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke 

dalam transaksi perniagaan yang diperolehkan pada sistem syariah. 

Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam 

berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. jika hasil usaha 

semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank 

kepada nasabahnya (Budisantoso, 2015 : 211 ). 

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan 

pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan 

bank konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi 

menjadi tiga produk. (Hartanto, 2012 : 47) 

1. Penyaluran dana 

 Penyaluran dana bank syariah terdiri dari: jual beli, bagi hasil, 

pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. 

2. Sumber dana 

 Sumber dana bank syariah terdiri dari empat jenis yaitu: modal, titipan dan 

investasi khusus. 

3. Jasa perbankan 

 Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada 

nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa 
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perbankan tersebut berupa valuta asing, sewa tempat simpanan dan jasa 

tata laksana administrasi dokumen. 

 

2.4 Pembiayaan Mudharabah 

Nurnasrina (2012:114-122) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan sebalikanya jika kerugian terjadi 

karena kelalaian si pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab. 

 

2.4.1 Nama produk di Perbankan Syariah 

a. Funding 

1. Giro mudharabah 

2. Tabungan mudharabah 

3. Deposito mudharabah 

b. Lending  

Dalam hal lendingnya bank syariah, penerapan akad mudharabah terbagi 

kedalam dua bentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI, yaitu: 

1. Pembiayaan mudharabah secara umum berdasarkan fatwa DSN-MUI 

NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. 

2. Pembiayaan mudharabah dengan bentuk musyarakah berdasarkan 

fatwa dewan syariah nasional no:50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad 

mudharabah musyarakah. 
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Kedua bentuk tersebut biasanya diaplikasikan kedalam berbagai sektor 

usaha produktif diantaranya: 

1. Pembiayaan modal kerja seperti perdagangan dan jasa. 

2. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber 

dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang 

telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

 

2.5 Pembiayaan Musyarakah 

Nurnasrina (2012: 132) musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan 

akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di 

mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan (fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000). 

2.5.1 Pembiayaan Proyek 

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek 

dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai 

proyek tersebut. Setelah proyek ini selesai nasabah mengembalikan dana 

tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank. 

2.5.2 Modal Ventura 

Pada lembaga keuangan khususnya yang boleh melakukan investasi 

dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal 

ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah 

itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara 

singkat maupun bertahap. (Susyanti, 2016:57) 
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2.6 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan, 

tabungan atau deposito. Setelah dana-dana tersebut dikumpulkan, maka dana 

tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau 

pembiayaan. Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh 

bank syariah meliputi tiga kerangka: 

1. Pembiayaan besar yaitu, pembiayaan berakad tijarah (jual beli) dapat 

digolongkan sebagai pembiayaan bersifat investasi, jenis produk 

pembiayaan yang dikeluarkan meliputi al-bai’u bitsaman ajil (jual beli 

dengan cara angsuran) dan al-murabahah (jual beli dengan cara jatuh 

tempo). 

2. Pembiayaan berakad syarikah (kerjasama/kongsi), digolongkan sebagai 

pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah 

yaitu al-musyarakah dan al-mudharabah. 

3. Pembiayaan berakad hasan (kebajikan) adalah pembiayaan yang 

berorientasi pada kebajikan, yaitu bank akan memberikan pembiayaan 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (Syusyanti, 2016:47-48) 

Nurnarsina (2012:20) dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 

tentang perbankan, fungsi pertama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun Dana dan penyalur dana dari masyarakat (dana pihak ketiga). 

Penghimpunan dana dari masyarakat (funding) untuk menjalankan 

fungsi penghimpunan dana dari masyarakat (funding) bank akan 

mengeluarkan beberapa produk pendanaan seperti tabungan, deposito dan 

giro. Menurut Dendawijaya (2009: 49-51) 
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a. Tabungan (Saving Deposit) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

Program tabungan yang pernah diperkenankan pemerintah sejak tahun 

1971 adalah tabanas, taska, tappelpram, tabungan ongkos naik haji dan 

lain-lain. 

b. Deposito (Time Deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka panjang adalah simpanan pihak 

ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Menurut Siamat (1993: 102) dalam 

Dendawijaya (2009) dilihat dari sudut biaya dana, dana bank yang 

bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang 

relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro 

atau tabungan. Kelebihan dana ini adalah sifatnya yang dapat 

dikategorikan sebagi sumber dana semi tetap, karena penarikannya dapat 

diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat 

fluktuasinya dapat diantisipasi. 

c. Giro (Demand Deposit) 

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan 

surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. 

Menurut Siamat (1992: 100) dalam Dendawijaya (2009) sifat sumber dana 

ini dapat dikategorikan sangat labil, karena pemegang rekening giro dapat 
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menarik dananya setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dulu kepada 

bank. jenis simpanan masyarakat ini tidak memiliki jatuh tempo. 

Suyatno (2011), salah satu sumber dana yang digunakan dalam 

pembiayaan antara lain dana simpanan atau dari nasabah (DPK). Sehingga 

semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka bank syariah akan lebih 

banyak menawarkan pembiayaan. DPK dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

DPK=Giro+Deposito+Tabungan 

 

2.7 Tingkat Bagi Hasil 

Tingkat bagi hasil adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan 

mudhrabahah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, 

dinyatakan dalam persentasi penelitian Menurut Dumairy,dkk (2006) 

Menyimpulkan bahwa  tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penawaran pembiayaan mudharabah. Karena tingkat bagi hasil 

menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan 

berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis 

pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya mudhrabah dan musyarakah 

bersifat natural uncertainty contrac yang cenderung memiliki risiko yang 

tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain karena return yang 

dihasilkan bank syariah tidak pasti. Dengan demikian bank syariah lebih 

cenderung mnyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil apabila tingkat bagi 

hasilnya tinggi. Tingkat bagi hasil adalah rata-rata tingkat imbalan atas 

pembiayaan mudharabah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan 

dalam presentase yaitu: 

TBH= jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil 
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2.8 Non Performing Financing 

Menurut Rustama (2013: 58) Pembiayaan bermasalah banyak 

disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter 

nasabah. Selain itu, pembiayaan macet juga disebabkan oleh faktor internal 

bank dan nasabah. Penyebab lain munculnya dari faktor eksternal, yaitu 

kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Sebagai indikator yang 

menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin besarnya Non 

Performing Loan (NPL), dalam triminologi bank syariah disebut NPF. Non 

Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah 

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan 

kriteria yang sudah ditetapkan oleh bank Indonesia kategori yang termasuk 

dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. 

Menurut Idroes dan Nursella (2013) dalam Lintang (2015) penyaluran 

dana, bank syariah dituntut untuk berhati-hati dengan kemungkinan tidak 

tertagihnya dana yang disalurkan. Tingkat pembiayaan yang tidak tertagih 

dinyatakan dengan indikator Non Performing Financing (NPF) yaitu 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh 

bank syariah. Rumus untuk menghitung NPF adalah sebagai berikut: 

NPF= Pembiayaan (kl,d,m)×100% 

Total financing 

 

2.9 Modal Sendiri 

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam 

bentuk modal inti, titipan, investasi. Modal inti adalah dana modal sendiri 

yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. 
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pada umumnya, dana modal inti terdiri dari modal yang diserahkan oleh 

pemegang saham. Sumber utama dari modal bank adlah saham. Sumber dana 

ini hanya akan timbul apabila pemilik (owner) menyertakan dananya pada 

bank melalui pembelian saham. (Susyanti, 2016: 48) 

Menurut Harmono (2009:65) modal berkaitan dengan berbagai macam 

pendanaan (bisa dilihat dari laporan keuangan neraca). Namun yang rumit 

penentuannya berkenaan dengan modal sendiri (cost of equity capital).  Biaya 

modal sendiri didefinisikan sebagai rate of return minimum suatu perusahaan 

yang diukur berdasarkan proporsi equitas dari seluruh investasi agae dapat 

mempertahankan harga pasar sekuritasnya dan pengelolaan modal mampu 

menciptakan proses bisnis internal untuk menghasilkan produk yang sesuai 

kebutuhan pasar. Rumus utuk mencari modal sendiri adalah: 

Modal bank= Modal di setor +tambahan modal di setor + salo laba 

Total aset 

2.10 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya 

pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Pendapatan operasi 

merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan yang diperoleh dari 

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. 

Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan 

aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO-nya kurang dari satu 

sebaliknya bank yang kurang sehat, rasio BOPO-nya lebih dari satu. Menurut 
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ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO. BOPO 

menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan 

efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu 

terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan 

rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional 

adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009). 

BOPO merupakan perbandingan total biaya operasional dengan total 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya rumus utuk 

mencari BOPO adalah: 

BOPO=     Biaya operasional       × 100% 

Pendapatan operasional 

 

2.11 BI Rate 

BI Rate adalah adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik. BI Rate diumumkan oleh dewan gubernur bank Indonesia 

setiap rapat dewan gubernur (RGD). Dari pengertian tersebut terlihat jelas 

bahwa BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter bank 

Indonesia. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon 

kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak 

berubahnya BI Rate tersebut. “BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu 

bulan yang diumumkan oleh bank Indonesia secara periodik untuk jangka 

waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.( 

Siamat,2005: 139) 
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2.11 Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk 

berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa 

Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur 

tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, 

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran 

Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga 

keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan 

pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. (Budisantoso, 2015: 47) 

1. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara 

secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem 

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi 

kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. 

(Budisantoso, 2015: 48) 

2.13 Pandangan Islam Tentang Pembiayaan Bagi Hasil  

Menurut ijmak, mudharbah adalah hukumnya jaiz (boleh), hal ini dapat 

diambil dari kisah rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan siti 

khodijah bertidak sebagai pemilik dana dan rasulullah sebagai pengelola dana. 
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Dari kisah ini bahwa akad mudharabah telah terjadi pada masa rasulullah 

sebelum diangkat menjadi rasul. 

1. Sumber hukum akad mudharabah  

a. Al-quran 

Qs, al-Nisa ayat 29. 

ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِاْلَباِطِل 
 ( 92تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما )

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian 

memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara 

yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling 

ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang 

beriman tidak boleh mengambil harta sesama dengan jalan yang batil 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, 

termasuk melakukan kegiatan tolong menolong baik itu dalam 

melkukan pembiayaan mudharabah. 

b. Hadits  

Dari’ Amr bin ‘Auf bahwa rasulullah SAW bersabda 

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram, dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” (HR. Tirmizi) 

 

Dari bnu Majah, bahwa rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh 

membahayakan diri sendiri maupun orang lain”(HR. Ibnu Majah. 

Daraquthni. Dan yang lain dari Abu Said al-Khudri) 

 

Dari hadits diatas disimpulkan bahwa akad mudharabah 

diperbolehkan karena mengandung berkah. Dalam melakukan akad 
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mudharabah harus berdasarkan prinsip syariah segala sesuatu harus 

berhubungan dengan mudharabah tidak mengandung riba serta tidak 

membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

2. Sumber hukum akad musyarakah 

a. Al-quran 

 Dalam al-quran surat Qs, al-Nisa 4:12 yang artinya: “maka mereka 

berserikat pada sepertiga” dan dalam al-quran surat 38:24 yang 

artinya: “dan sesunguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain 

kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” 

 

b. Hadits  

 Hadits Kudsi: “aku (allah) adalah pihak ketiga dari orang-orang 

yang berserikat sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak 

berkhianat terhadap lainnya apabila seorang berkhianat dari pihak 

lainnya maka aku kelur dari keduanya” (H.R. Abu Daud dan Al 

Hakim dai Abu Hurairah) 

 “pertolongan allah tercurah atas dua pihak yang tercurah atas dua 

pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak berkhianat” (H.R. 

Muslim) 

 

Berdasarkan keterangan alquran dan hadits tersebut pada 

prinsipnyaseluruh ahli fiqi sepakat menetapkan bahwa musyarakah adalah 

mubah meskipun mereka masih memperselisikan keabsahan hukum dari 

beberapa jenis akad musyarakah. 
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2.14 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

 

No 
Peneliti, tahun, dan 

judul 

Variabel 

penelitian 
Hasil Sumber 

1. Dita Andraeny 

(2011) Analisis 

pengaruh dana pihak 

ketiga, tingkat bagi 

hasil, dan non 

performing 

financing terhadap 

volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

X1= bagi hasil. 

X2= Dana pihak 

ketiga. 

X3= non 

performing 

financing 

(NPF) 

Y= Yang 

mempengaruhi 

volume 

pembiayaan 

bank syariah. 

Bagi hasil dan dana 

pihak ketiga 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada perbankan 

syaraiah di 

Indonesia 

sedangkan NPF 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada perbankan. 

Jurnal SNA 

2. Ahmad Wahyudi 

(2016), Determinan 

pembiayaan 

murabahah pada unit 

usaha syariah model 

regresi panel. 

X1= dana pihak 

ketiga (DPK). 

X2= Biaya 

operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasional 

(BOPO) 

Y= Yang 

mempengaruhi 

pembiayaan 

murabahah 

pada unit usaha 

syariah. 

Dari hasil analisis 

data yang telah 

dilakukan dalam 

penelitian ini, dapat 

disimpulakn 

bahawa faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pembiayaan 

murabahah pada 

unit usaha syariah 

adalah DPK (dna 

pihak ketiga). DPK 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

murabahah 

sedangkan  BOPO 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Jurnal Bisnis 

dan 

Manajemen 
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pembiayaan 

murabahah di unit 

usaha syariah. 

3. Duddy Roesmara 

Dona dan Dumiary 

(2006) Variabel-

variabel yang 

mempengaruhi 

permintaan dan 

penawaran 

mudharabah pada 

perbankan syariah di 

Indonesia. 

X1= 

Mudharabah. 

X2=  tingkat 

bagi hasil. 

X3= Ekspektasi 

profit usaha di 

sektor riil(EP). 

X4= Dana pihak 

ketiga(DPK). 

X5= Modal 

perbankan 

syariah (MPA). 

X6= Non 

performing 

financing 

(NPF) 

Y= Permintaan 

dan penawaran 

mudharabah 

pada 

perbankan 

syariah di 

Indonesia. 

Dari sisi penawara 

hasil penelitian 

menunjukan 

bahawah 

mudharabah secara 

signifikan 

dipengaruhi oleh 

tingkat bagi hasil 

dalam nisbah 

(positif), dana pihak 

ketiga (positif), dan 

modal per aset 

(positif) sedangkan 

musyarakah secara 

signifikan 

dipengaruhi oleh 

dana pihak ketiga 

(positif), dan modal 

per aset (positif). 

Jurnal 

Sosiosains 

4. Nunung Ghoniyah 

dan Nurul Wakhidah 

(2012), Pembiayaan 

musyarakah dari sisi 

penawaran pada 

perbankan syariah. 

X1= Modal 

sendiri. 

X2= Dana pihak 

ketiga. 

X3= Bagi hasil. 

Y= Pembiayaan 

musyarakah. 

Secara parsial 

modal sendiri 

mempunyai 

hubungan positif 

secara signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah dari 

sisi penawaran, 

dana pihak ketiga 

mempunyai 

hubungan positif 

tidak signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah dari 

sisi penawaran, bagi 

hasil mempunyai 

hubungan positif 

secara signifikan 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis. 
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terhadap 

pembiayaan 

musyarakah dari 

sisi penawaran 

5. Irma Safitri dan 

Nadirsyah Darwis 

(2016), Pengaruh 

kinerja keuangan 

terhadap 

pembiayaan bank 

umum syariah di 

Indonesia. 

 

 

 

 

X1=  Dana 

pihak ketiga 

X2=  Capital 

adequacy ratio 

X3= Non 

performing 

financing 

X4= Financing 

to deposit ratio 

Y= Pembiayaan 

bank umum 

syariah. 

Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

DPK, CAR, NPF 

dan FDR secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan pada 

bank syariah. 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis. 

6. 

 

Lintang Nurul 

Annisa dan Rizal 

Yaya (2015), 

Pengaruh dana pihak 

ketiga, tingkat bagi 

hasil dan NPF 

terhadap volume dan 

porsi pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

X1= DPK 

X2= Tingkat 

bagi hasil 

X3= NPF 

Y1= Volume 

pembiayaan 

bagi hasil 

Y2= Porsi 

pembiayaan 

berbasis bagi 

hasil 

Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

DPK dan tingkat 

bagi hasil 

berpengaruh 

berpengaruh positif 

terhadap volume 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil, 

DPK dan NPF 

berpengaruh negatif 

terhadap porsi 

pembiayaan 

Jurnal 

Ekonomi dan 

bisnis. 

7 Toni Priyanto, Idqan 

Fahmi dan Rifki 

Ismal (2016), 

Faktor-faktor yang 

menpengaruhi 

pembiayaan berbasis 

bagi hasil (EQUITY 

FINANCING) pada 

bank syariah 

X1=  BI Rate  

X2= DPK 

X3= CAR 

X4= Jumlah 

karyawan 

Y= Pembiayaan 

bagi hasil 

Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

BI Rate, DPK, CAR 

dan jumlaha 

karyawan 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada bank syariah. 

Jurnal Aplikasi 

bisnis dan 

Manajemen 

8 

 

Endriana W (2015), 

Analisis pengaruh 

non performing 

financing to deposit 

ratio terhadap 

volume pembiayaan 

pada perbankan 

X1= NPF 

X2= FDR 

X3= DPK 

Y= Volume 

pembiayaan 

 

 

Dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan 

bahwa NPF,FDR 

dan DPK 

berpengaruh positif 

terhadap volume 

pembiayaan pada 

Jurnal 

keuangan 

akuntansi 

vol.1. no  

februari , 

2015: 14-28. 
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syariah di Indonesia 

dengan dana ihak 

ketiga sebagai 

variabel mediasi. 

 

bank umum syariah 

di Indonesia. 

9 Nugroho Heri 

Pramono (2013) 

Optimalisasi 

pembiayaan 

berbasis bagi hasil 

pada bank syariah 

di Indonesia. 

 

X1= Deposito 

mudharabah 

X2= Spread 

bagi hasil 

X3= Tingkat 

bagi hasil 

Y= 

Pembiayaan 

bagi hasil 

 

Dari hasil 

penelitian ini di 

simpulkan bahwa 

deposito 

mudharabah,spread 

bagi hasil dan 

tingkat bagi hasil 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan bagi 

hasil.  

Jurnal 

Akuntansi, 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Semarang, 

Indonesia 

50229 

 

10 Jamilah 

Wahidahwati 

(2016) Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pembiayaan 

mudharabah pada 

bank umum syariah 

di Indonesia. 

X1= DPK 

X2= CAR 

X3= ROA 

X4= NPF 

X5= BOPO 

Y= 

Pembiayaan 

mudharabah 

Dari hasil 

penelitian ini 

diketahui bahwa 

DPK dan CAR 

berpengaruh positif 

terhadap 

pembiayaan 

mudharabah 

sedangkan ROA, 

NPF dan BOPO 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

mudharabah. 

Jurnal Ilmu 

Akuntansi 

Vol, 5, nomor 

4, April  

11 Nurul Luluk Fitriah 

(2014) Pengaruh 

dana pihak ketiga, 

modal sendiri, 

nisbah bagi hasil, 

LAR dan CAR 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah pada 

bank unum syariah 

di Indonesia. 

X1= DPK 

X2= Modal 

sendiri 

X3= Nisbah 

bagi hasil 

X4= LAR 

X5= CAR 

Y= 

Pembiayaan 

musyarakah 

Dari hasil 

penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

DPK, Nisbah bagi 

hasil, LAR dan 

CAR berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah 

sedangkan Modal 

sendiri tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pembiayaan 

musyarakah. 

Skripsi STIE 

Perbankan 

Surabaya 
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12 Dita Anggrian Sari 

(2014) Analisis 

pengaruh bagi hasil, 

suku bunga (BI 

Rate), dan inflasi 

terhadap jumlah 

deposito 

mudharabah pada 

bank umum syariah 

di Indonesia 

periode 2009-2012. 

X1= Bagi 

hasil 

X2= Suku 

bunga 

X3= Inflasi 

Y= Deposito 

mudharabah 

Dari hasil 

penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

bagi hasi dan 

inflasi berpengaruh 

positif terhadap 

deposito 

mudharabah 

sedangkan suku 

bunga berpengaruh 

negatif terhadap 

deposito 

mudharabah. 

Skripsi 

Universitas 

Muhamadiyah 

Surakarta 

 

2.15 Pengembangan Hipotesis  

Dari perumusan masalah yang telah di kemukakan dan dikaitkan 

kerangka teoritis, maka penulis menduga bahwa faktor yang mempengaruhi 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank Umum Syariah adalah: 

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan berbasis bagi 

hasil 

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunkan 

produk simpanan yang dimiliki oleh bank. dana masyarakat atau disebut dana 

pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini 

sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang 

kelebihan dana Martono (2008). 

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 

bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank 

haru selalu berada di tengah masyarkat yang kelebihan dana dapat ditampung 

dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan 

keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan 
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permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan 

yang diharapkan oleh semua bank. untuk itu bank selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang memuaskan masyarakat. Dendawijaya (2009: 49) 

Penelitian Dumairy, dkk (2006) Menyimpulkan bahwa dana pihak 

ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan 

Mudharabah. Sedangkan menurut Maula (2009) dan Anggraini (2005) dalam 

Wahidahwati (2016) menyatakan bahwa simpanan (dana pihak ketiga) tidak 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan. 

H1: Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

2. Pengaruh Tingkat bagi hasil terhadap volume pembiayaan berbasis bagi 

hasil 

Menurut  Annisa, dkk (2015) Menyimpulkan bahwa  tingkat bagi hasil 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan 

mudharabah. Karena Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting 

dalam menentukan besar jumlah pembiayaan bagi hasil. Bank syariah harus 

mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil agar mampu memperoleh pendapatan 

dan keuntungan yang tinggi dari pembiayaan bagi hasil. Sehingga bank harus 

mampu mengelola dana dari masyarakat yang diinvestasikan di bank syariah 

dalam bentuk pembiayaan bagi hasil. Sedangkan menurut Seyed dan Makiyan 

(2001) dalam Pramono (2013) menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pinjaman pada bank syariah di Iran. Alasanya 

karena tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan karena adanya 

ketimpangan antara total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dengan 

pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah, sehingga tingkat bagi 

hasil yang diperoleh sedikit. 
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H2: Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

3. Pengaruh non performing financing terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

Non Performing Financing adalah rasio antara pembiayaan yang 

bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh bank Indonesia kategori yang 

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.  

Menurut Edwin dan Williasih, Muhammad (2008) dalam Rustam (2013: 59) 

menyarankan agar bank syariah memiliki alat screening untuk mengurangi 

asymmetric information (nasabah menyembunyikan informasi yang berkaitan 

dengan kemampuan dan latar belakang sebelum kontrak) dalam pembiayaan 

mudharabah agar kontrak mudharabah dapat diminimalkan risikonya dan 

terwujud hasil maksimal. Ditemukan dalam penelitian Darwanis, dkk (2016) 

dan Endriana W (2015) non performing financing (NPF) secara parsial 

berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Sedangkan 

menurut Andraeny, dkk (2011) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

bagi hasil pada bank umum syariah. 

H3: Non performing financing berpengaruh signifikan terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

4. Pengaruh modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi 

hasil 

 

Menurut Harmono (2009:65) modal berkaitan dengan berbagai macam 

pendanaan (bisa dilihat dari laporan keuangan neraca). Namun yang rumit 

penentuannya berkenaan dengan modal sendiri (cost of equity capital).  Biaya 
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modal sendiri didefinisikan sebagai rate of return minimum suatu perusahaan 

yang diukur berdasarkan proporsi equitas dari seluruh investasi agae dapat 

mempertahankan harga pasar sekuritasnya dan pengelolaan modal mampu 

menciptakan proses bisnis internal untuk menghasilkan produk yang sesuai 

kebutuhan pasar. 

Menurut (Susyanti, 2016:48) Modal sendiri pada akhir periode buku, 

setelah dihitung yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan 

memperoleh bagian dari hasil usaha yang bisa dikenal dengan deviden. Dan 

modal dapat digunakan untuk membeli gedung, tanah, perlengkapan dan 

sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga 

modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi 

pembiayaan. 

Penelitian Dumairy, dkk (2012) modal sendiri mempunyai hubungan 

positif signifikan dengan beta 0,298 berarti setiap kenaikan suatu persen 

variabel modal sendiri maka pembiayaan musyarakah akan naik sebesar 

29,8%. Sedangkan dalam hasil penelitian Fitriah (2014) bahwa modal sendiri 

tidak memberikan pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada bank 

umum syariah. 

H4: Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

5. Pengaruh Biaya operasional pendapatan operasional terhadap pada 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil 

BOPO merupakan perbandingan total biaya operasional dengan total 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut 

Wahyudi (2016) menyatakan bahwa biaya operasional pendapatan operasional 
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tidak berpengaruh terhadap pembiayaan hal ini disebabkan karena tingkat 

efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap 

pendapatan yang dihasilkan oleh bank tersebut. Namun menurut pendapat 

Katmas (2014) menunjukan bahwa BOPO berpengaruh terhadap volume 

pembiayaan. 

H5:  Biaya operasional pendapatan operasional berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan berbasis bagi hasi. 

6. Pengaruh BI Rate terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil 

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan 

oleh bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang 

berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. Dari pengertian tersebut terlihat 

jelas bahwa BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter bank 

Indonesia. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa respon 

kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak 

berubahnya BI Rate tersebut (Siamat, 2005: 139) 

Dalam penelitian Sari (2014) suku bunga (BI Rate) memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap depoito mudharabah, sedangkan Menurut Priyanto, 

dkk (2016) BI Rate menjadi faktor ekksternal yang paling cepat 

mempengaruhi kedua jenis pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan selanjutnya 

diikuti oleh inflasi. Besarnya pengaruh BI Rate menunjukkan secara pragmatis 

bank syariah yang masih bergantung pada suku bunga pasar konvensional, 

disebabkan belum tersedianya acuan khusus yang dapat digunakan bank 

syariah dalam menetapkan besarnya tingkat bagi hasil (nisbah) disisi lain bank 
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syariah juga tetap berkompetisi dengan bank konvensional. Inflasi sebagai 

ukuran stabilitas ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyrakat dan 

sektor rill dalam menjalankan perekonomian.  

Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat dan sektor rill 

menjadi turun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil yang 

dilakukan bank syariah memang bersentuhan dengan sektor ril. Dari hasil 

tersebut membuktikan bahwa perubahan yang terjadi pada inflasi akan 

mempengaruhi stabilitas perekonomian,  dengan gejolak ekonomi yang terjadi 

direspond pemerintah dengan menaikkan BI Rate. Kenaikan BI Rate 

direspond oelh bank syariah dengan menaikkan nisbah bagi hasil simpanan 

dan pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya perpindahan nasabah ke 

bank lain dan tidak terjadinya kerugian.  

H6:  BI Rate berpengaruh signifikan terhadp volume pembiayaan berbasis 

bagi hasil. 

7. Pengaruh dana pihak ketiga, bagi hasil, non performing financing, 

modal sendiri, biaya operasional operasional dan BI Rate terhadap 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil  

Menurut Darwanis, dkk (2016), dana pihak ketiga dan non performing 

financing merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah 

dengan total pembiayaan yang disalurkan keada debitur. Bank Indonesia 

mengkategorikan NPF dalam beberapa tingkatan yaitu pembiayaan kurang 

lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Semakin tinggi NPF 

menunjuan banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank bermasalah. 

Namun Menurut Arisandi, et al dan Olszak, et al (2015) dalam Darwanis, dkk 

(2016)  mengungkapakan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan.  
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Hasil NPF yang beragam ini juga semakin menarik untuk di teliti. Dan 

dalam penelitian Menurut  Annisa, dkk (2015) tingkat bagi hasil dan modal 

sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan. Karena semakin tinggi bagi hasil 

akan membuat bank syariah terdorong untuk menawarkan pembiayaan 

musyarakah dan setiap kenaikan modal sendiri maka pembiayaan musyarakah 

akan naik sebesar. Karena Modal bank berpengaruh terhadap penyaluran 

kredit oleh bank-bank di Indonesia. biaya operasional yang mengalami 

peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2016 dan Menurut Priyanto, dkk., 

(2016) BI Rate yang merupakan suku bunga dan berfungsi sebagai sinyal 

kebijakan moneter sehingga kemungkinan mempengaruhi volume pembiayaan 

berbasis bagii hasil pada perbankan syariah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H7:  Dana pihak ketiga, Tingkat bagi hasil, Non Performing financing, Modal 

Sendiri, biaya operasional pendapatan operasional dan BI Rate  

berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 
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2.16 Desain Penelitian 

Variabel independen     Variabel dependen 
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