
17  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Bank Syariah Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.1  Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh Bank Umum Syariah antara lain, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopim, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Adapun Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.                                                            1 Irham Fahmi, Manajemen Perbankan dan Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 26.  



18  Contoh Unit Usaha Syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan lain sebaginya. Sementara itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya sama seperti bank syariah pada umumnya, akan tetapi tidak memberikan layanan jasa dalam lalu intas pembayarannya. Contohnya yaitu BPRS Dana Mardathillah.2 
2. Riba dalam Konsep Perbankan Syariah 

a. Definisi Riba Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.3 Salah satu bagian yang paling menarik yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah prinsip riba. Riba adalah penambahan yang dilakukan secara tidak tidak wajar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli                                                            2 Ismail, Op.Cit., h. 33. 3 Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 43. 



19  maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.4 
b. Pembagian Riba Praktek riba sebenarnya telah terjadi semenjak lama di masyarakat kita, namun sifatnya terselubung. Artinya tidak terbuka dan pihak yang melakukan praktek riba juga tidak mempublikasikan secara terbuka bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba hutang piutang termasuk didalamnya riba Qardh dan riba 

Jahiliyah dan riba jual beli yang termasuk didalamnya riba Nasi’ah dan riba Fadhi. Berikut penjelasan dari jenis-jenis riba diatas: 1) Riba Qardh Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (Muqtaridh). Tindakan riba 
Qardh ini dianggap memberatkan orang yang diharuskan mengembalikan pinjaman apalagi yang dipersyaratkan tersebut benar-benar memberatkan atau di uar kemampuan yang berhutang. 2) Riba Jahiliyah Hutang dibayar lebihdari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.dengan membayar hutang melebihi pokok pinjaman maka riba jenis ini termasuk riba yang sangat kejam, sehingga penyebutan                                                            4 Ibid., h. 43-44. 



20  riba jahiliyah sangat tepat dinamakan. Riba Jahiliyah dilarang karena terjadi pelaranggaran kaidah “Kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahuwa 

Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). 3) Riba Nasi’ah Riba Nasi’ah adalah suatau pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba jenis ini juga disebut dengan riba 
duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncuk bersama risiko (al ghunmu bil 

ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-haraj bi dhaman). Dalam kasus bisnis sering kita mengalami untung dan rugi, artinya untung hari ini belum tentu besok masih juga untung atau bisa saja mengalami kerugian. Kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh faktor fluktuasi kondisi harga di pasar uang tidak kondusif atau tidak stabil. Jadi, al-ghunmu (untung) muncul tanpa adanya al-ghunmi (risiko), hasil usaha (al-

kharaj) muncul tanpa adanya biaya (dhaman), al-ghunmu dan al-

kharaj muncul hanya dengan berjalannya waktu. 4) Riba Fadhi Riba Fadhi adalah penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perakdengan perak, padi dengan padi,tanah dengan tanah, hewan dengan hewan, dan sebagainya. 



21  
c. Pandangan Islam tentang Riba  Islam tidak menyukai umatnya yang melakukan riba. Bagi seorang muslim melakukan riba adalah haram hukumnya. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 278-279: 
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�R�☺M?T�>� 567U9      Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.5   Dari ayat diatas telah dijelaskan bagaimana Allah melarang riba dan konsekuensi apa yng diterima jika terus memakan hasil riba walaupun sedikit saja. Pada ayat lain, Allah juga menjelaskan larangan riba dan sangsi tegas yang akan diteima oleh pelakunya, seperti pada surah al-

Baqarah ayat 275: 
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�R���-�	ִ& 567-9      Artinya:  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.6 
 Dari ayat diatas terlihat bahwa begitu Allah sangat tegas dalam memberikan sangsi kepada pemakan riba yaitu berada kekal didalam neraka. 

3. Profit Sharing Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah 

a. Kontrak Al-Mudharabah Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan                                                            6 Ibid., h. 47. 



23  prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha peminjam dana. Dengan penanbung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul 

maal, sementara itu pengusaha tersebut bertindak sebagai mudharib.7 Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad saja, yaitu akad 
muharabah saja. Sesuasi dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkonsgsianm sistem jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.8 Keuntungan dari hasil kerja sama ini akan di bagihasilkan sesuai dengan akad kesepakatan di awal. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil9 1) Faktor Langsung                                                            7 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Prakti, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 137. 8 Ibid., h. 138. 9 Ibid., h. 139-140. 



24  Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah invesment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment 

rate isebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode “rata-rata saldo bulanan” atau “rata-rata saldo harian”. Investment 

rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. c) Nisbah (profit sharing ratio) (1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.  (2) Nisbah antara bank yang satu dengan bank yang lainnya dapat berbeda.  (3) Nisbah juga daat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu waktu.  (4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 



25  2) Faktor tidak Langsung a) Penentuan butir-butir  pendapatan dan biaya mudharabah (1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (profit and sharing). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. (2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. b) Kebijakan Akunting (Prinsip dan Metode Akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 
4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan prinsip bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam, dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain:10 a. Investasi Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam                                                            10 Ismail, Op.Cit., h. 34-37. 



26  investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong yang tidak halal. Misalnya proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan. b. Return 

Return yang diberikan bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari segi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, sebaliknya bila hasil bank syariah kecil, maka bagi hasil yang diterima nasabah investor juga akan kecil pula. Dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar, maka bank syariah akan mendpaat bagi hasil yang besar, dan sebaliknya jika nasabah memperoleh keuntungan kecil, maka bank syairah akan mendapat bagi hasil yang kecil. Return yang diberikan atau diterima pihak bank syaruiah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha baik bank maupun nasabah. Sementara itu, dalam bank konvensional, return yang diberikan 



27  maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalikan antara persentase bunga dengan pokok pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya tetap.11  c. Perjanjian Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk return yang akan diterapkan sesuai akan yang diperjanjikan. Perjanjiannya menggunakan dasar hukum syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dengan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif. d. Orientasi Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah 
falah dan profit oriented. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan bank syariah dalam menyalurkan dananya ke pihak pengguna dana. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.12 e. Hubungan Bank dengan Nasabah                                                            11 Ibid., h. 34-37. 12 Ibid., h. 34-37. 



28  Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana adalah hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dengan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan dengan nasabah pengguna dana akan dibagihasilkan dengan bank syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.13 f.   Dewan Pengawas Dewan pengawas bank syariah melipti beberpa pihak anatara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah go 

public) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Khusus DPS, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN MUI. DPS bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mwngawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI. DPS wajib dibentuk oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah.  g. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun, apabila musyawarah tidak dapat mneyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank dan nasabah akan diselesaikan                                                            13 Ibid., h. 34-37. 



29  oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Sementara itu bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui peradilan negeri setempat. 
5. Kegiatan Bank Syariah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IV Pasal 19 ayat 1 dijelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah, meliputi:14  a. Menghimpun dana dalam bentik simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, menyalurkan pembiayaan beradasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.                                                            14 Irham Fahmi, Op.Cit., h. 40-41. 



30  e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertengan dengan prinsip syariah. f.   Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. h. Melakukan usaha kartu debit/aatau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. i.   Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan primsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 
murabahah, kafalah, atau hawalah. j.   Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. l.   Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan berdasarkan prinsip syariah. 



31  n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah. p. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
6. Manajemen Dana Bank Manajemen aktiva dan passiva yang disebut pula dengan Asset and 

Liability Management (ALMA) sudah dipastikan ada pada setiap bank. Kedua sisi neraca, yaitu sisi passiva menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva menggambarkan penggunaan (alokasi) dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank.  Keberadaan ALMA ini adalah untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dan membatasi risiko aset dan liabilitas dengan mematuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank.15 a. Pentingnya Manajemen Dana                                                            15 Veithzal Rivai, Op.Cit., h. 131. 



32  1) Bank merupakan financial intermediary institution, yaitu lembaga yang mentransfer dana-dana dari unit surplus kepada unit defisit dengan metode pembiayaan tidak langsung (indirect financing model). 2) Manajemen dana bank selalu dihadapkan pada conflict of interest antara likuiditas dan rentabilitas. 3) Prinsip kehati-hatian (prudent banking) sangat penting dalam manajemen dana bank, khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat dalam arti bagaimana bank mendapatkan pinjaman dari deposan dan kreditor yang lain setiap diperlukan, serta memadukan penggunaan sumber dana pinjaman tadi sedemikian rupa (funding mix) sehingga terjamin keamanan likuiditas keuangan dan profitabilitas bank (inti dari manajemen dana). 4) Jumlah dana yang layak dioperasikan bank (loanable fund), dalam bentuk kredit atau investasi surat berharga, sama dengan jumlah cadangan bebas (excess research), yaitu jumlah seluruh dana yang dikuasai bank pada masa tertentu dikurangi legal reserve requirement (cadangan minimum).16 b. Ruang Lingkup Manajemen Dana Manajemen dana mencakup semua kegiatan bank yang dapat dilihat dalam pos-pos aktiva maupun passiva. Pengelolaan dana dari sisi aset atau aktiva lazim dikenal dengan Asset Management. Sementara itu, pengelolalan sumber dana secara keseluruhan adalah Liability                                                            16Ibid., h 165-166. 



33  
Management. Liability Management terbagi dua bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut 
Deposit Management, dana yang berasal dari kedua disebut Borrowing, sedangkan pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri disebut 
Capital Management.  Perkembangan ekonomi dan moneter yang berfluktuasi serta persaingan bisnis antarbank yang sangat ketat berpengaruh langsung terhadap manajemen aset dan liabilitas. Di satu sisi, bank mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana murah dan disisi lain, tidak dapat leluasa untuk menetapkan suku bunga kredit. Selain itu, bank selalu dalam kondisi sulit bila menghadapi nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang beserta bunga.17 c. Faktor yang Mempengaruhi Usaha Bank. 1) Faktor Intern Faktor ini berasal dari bank sendiri faktor yang termasuk didalam faktor ini adalah sebagai berikut:18 a) Produk Bank Semakin banyak produk atau jasa bank (produk subtitusi) yang ditawarkan kepada masyarakat, berarti bank semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat semakin banyak mengenal dan menggunakannya, dana yang masuk ke bank akan meningkat.                                                            17Ibid., h 166. 18Ibid., h. 168. 



34  b) Kebijakan Suku Bunga Tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah ditentukan oleh persentase nisbah bagi hasil. Semakin tinggi tingkat persentase nisbah bagi hasil yang ditawarkan maka akan menarik minat nasabah untuk menabung di bank syariah. c) Kualitas Layanan Kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat (layanan prima, ramah, cermat, santun) akan memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank tertentu.19 d) Suasana kantor bank Suasana kantor yang naman, sejuk, bersahabat, indah, serta pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan memengaruhi minatnya untuk menyalurkan dananya pada bank tersebut. e) Lokasi kantor Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, jauh dari keramaian, serta lingkungan aman sangat penting artinya bagi masyarakat. f) Reputasi bank Reputasi bank yang baik akan lebih meyakinkan pada diri masyarakat untuk menentukan pilihan banknya sehingga                                                            19 Ibid., h. 168. 



35  masyarakat tidak ragu untuk menyalurkan semua keperluan usahanya.  2) Faktor Ekstern Faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar bank. Contohnya adalah sebagai berikut:20 a) Kondisi perekonomian Kondisi perekonomian suatu negara adalah bagaima perkembangan perekonomian negara tersebut. Apabila perkembangan perekonomian maju pesat, berarti berdampak positif bagi dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuh sehingga akan meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung dan dampaknya tabungan masyarakat akan meningkat. Demikian pula halnya bilamana perekonomian menurun, berarti akan berdampak pada perkembangan dunia usaha, tingkat pendapatan masyarakat tidak bertambah, bahkan menurun sehingga minat masyarakat atau perusahaan untuk menyimpan uang akan menurun. Otomatis penghimpunan dana bank akan menurun. b) Kegiatan dan kondisi Pemerintah Stabilitas pemerintah dan kepastian hukum sangat berperan dalam menciptkan stabilitas berusaha serta jaminan dalam berusaha                                                            20Ibid., h. 167-168. 



36  yang dibuktikan dengan kejelasan dan keteagasan peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun di daerah. c) Kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal d) Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah seperti kebijakan dalam hal fiskal, pinjaman luar negeri, beserta mekanisme, serta syarat-syarat lainnya sangat menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Demikian pula kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan lain-lain. e) Peraturan Bank Indonesia Manajemen dana sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Pengendalian moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan usaha perekonomian masyarakat di dalam suasana kestabilan moneter serta kemantapan neraca pembayaran. Di dalam pengendalian moneter, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka melalui instrumen moneter, seperti Sertifikasi Bank Indonesia dan SPBU. Selain itu, dilakukan pula melalui pengaturan kewajiban pemeliharaan likuiditas minimum (cash 

ratio). Bank Indonesia menetapkan presentase kebutuhan modal minimum (Capitas Adequacy Ratio) yang harus dipenuhi oleh Bank. 



37  d. Tujuan Manajemen Dana Bank Adapun tujuan dari manajemen dana bank adalah sebagai berikut: 1) Mendapatkan profit/pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham 2) Menyediakan aktiva lancar 3) Menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi 4) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit/pembiayaan 5) Mengelola kegiatan bank secara berhati-hati karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. 
7. Retrun on Asset (ROA) Salah satu indikator penentu tingakat profitabilitas suatu bank adalah ROA. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola dana yang dimiliki untuk menghasilkan laba maksimal. a. Pengertian Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.21Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan                                                            21Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 71.  



38  menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan/atau menekan biaya.22Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:23 
 

 Return on Asset x 100%  Keterangan: 
Return on Asset  : Rasio laba sebelum pajak Laba Sebelum Pajak  : Laba usaha dikurangi beban Total Aktiva   : Keselurahan jumlah harta bank b. Kelebihan dan kelemahan Return on Asset 1) Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut: a) ROA mudah dihitung dan dipahami b) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif  terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.                                                            22Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan 

Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 866.  23Veithzal Rivai, Bank and Financial institution Managemen, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 720.  



39  c) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. d) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untu memperoleh laba e) Mendorong tujuan tercapainya tujuan perusahaan f) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. 2) Sedangkan kelemahan ROA diantaranya, yaitu: a) Kurang mendorong manajemen bank menambah aset apabia bila ROA yang diharapkan terlalu tinggi b) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. c) Profitabilitas yang ditunjukkan oleh ROA dalam bahasa arab mempunyai makna pertumbuhan dalam dagang. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16: 
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40  Ayat diatas menjelaskan bahwa keuntungan dalam hal ini profitabilitas tidak akan dapat diperoleh jika terdapat kesesatan didalamnya. Keuntungan adalah kelebihan atas modal pokok atau pertambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses perniagaan. Profitabilitas pada bank syariah harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana. Dalam konsep Islam profitabilitas atau keuntungan harus terhindar dari unsur riba. Unsur yang harus ada dalam konsep keuntngan Islam yaitu kerja dan usaha, serta tanggung jawab. c. Kriteria Return on Asset (ROA) Adapun kriteria penentuan peringkat rentabilitas menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004, yaitu: 1. Sangat Sehat, ROA > 1,5%. 2. Sehat, 1,25% < ROA <= 1,5% 3. Cukup Sehat, 0,5% < ROA <= 1,25% 4. Kurang Sehat, 0% < ROA <= 0,5% 5. Tidak Sehat, ROA <= 0% 
8. Non Performing Financing (NPF) a. Pengertian Non Performing Financing Ada beberapa pengertian kredit atau pembiayaan bermasalah, yaitu:25 1) Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang dinginkan oleh pihak bank.                                                            25 Veitzal Rivai, dkk, Commercial Bank Management (Dari Teori ke Praktik), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 237. 



41  2) Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas. 3) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. 4) Kredit atau pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank. 5) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas. 6) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. 7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. Bagi bank, semakin dini menanggapi kredit/pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan berdampak 



42  semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit menyelesaikannya. b. Faktor Penyebab Non Performing Financing(NPF) Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, diantaranya:26 1) Faktor Intern (berasal dari pihak bank) a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan. d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. e) Proyeksi penjualan terlalu optimis. f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor. g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan. h) Lemahnya supervisi dan monitoring. 2) Faktor ekstern (berasal dari pihak luar) a) Karakter nasabah tidak amanah. b) Melakukan sidestreaming (penyalahgunaan pembiayaan)  pengguna dana. c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. d) Usaha yang dijalankan relatif baru.                                                            26Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), h. 102-103.  



43  e) Bidang usaha nasabah telah jenuh. f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. g) Meninggalnya key person (pemain kunci perusahaan) h) Perselisihan sesama direksi. i) Terjadi bencana alam. j) Adanya kebijakan pemerintah. Untuk menghindari terjadinya NPF sebaiknya sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu dilakukan analisis kredit/pembiayaan. Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganilisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit yang diajukan olehcalon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak.27 c. Dampak dari Non Performing Financing (NPF) Adapun dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:28 1) Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat. 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun. 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.                                                            27Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), h. 88.  28Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, Op.Cit., h. 103-104. 



44  4) CAR/Rasio kecukupan modal dan tingkat kesehatan bank semakin menurun. 5) Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor. 6) Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya. 7) Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan. 8) Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi. d. Kategori Kolektabilitas pembiayaan berdasarlan ketentuan Bank Indonesia. Adapun kategori kolektibilitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:29 1) Kredit Lancar Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 2) Kredit dengan perhatian khusus. 3) Kredit kurang lancar Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.                                                            29Lukman Dendawijaya, Op.Cit., h. 82  



45  4) Kredit diragukan Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.  5) Kredit macet Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. e. Kriteria Non Performing Financing (NPF) Kredit atau pembiayaan digolongkan kedalam kredit macet atau bermasalah apabila memenuhi kriteria:30 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar f.   Indikator Non Performing Financing (NPF) Adapun indikator dari Non Performing Financing (NPF) adalah sebagai beriku:31 1) Industri : (hampir mati, struktur industri lemah, dan bersifat anakronis).                                                            30Ibid.,h. 213. 31Ibid.,h. 213. 



46  2) Perusahaan : (tidak dapat berkompetisi, ketinggalan teknologi, produk yang lemah, risiko negara, peran yang sangat terbatas, dan lower quartile). 3) Keuangan : (kerugian yang besar, penjualan aset saat merugi, maslah kas dan utang yang parah, aliran kas lebih rendah dibanding biaya produksi, dan tidak sumber pembayaran (kecuali likuidasi). 4) Manajemen : (sangat parah, tidak dapat dipercaya, sangat tidak kompeten, kemungkinan terjadi fraud, dan tidak ada kepemimpinan). 5) Viability: (sangat dipertanyakan, harus likuidasi, harus dipecah-pecah, likuidasi pada nilai dasar, dan pembeli sedikit). Adapun cara untuk menentukan persentase NPF yaitu dengan menggunakan rumus dibawah ini:   NPF  = x100%  Keterangan: NPF    : Rasio Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Bemasalah  : Pembiayaan yang termasuk dalam kategori   Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet         Total Pembiayaan : Jumlah Pembiayaan yang disalurkan 
9. Dana Pihak Ketiga (DPK) a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain 



47  dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing.32Menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari nasabah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).33Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang besar pula sehingga profitabilitas bank akan meningkat. Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro. Pada penghimpunan dana terdapat akad wadiah dan akad mudharabah. b. Jenis-jenis Akad Dana Pihak Ketiga (DPK) 1) Akad Wadi’ah Kata wadiah berasal dari kata wada’a asy syai yang berarti meninggalkan sesuatu. Wadiah adalah sebagian amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.34 Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu wadiah 

al-amanah danwadiah yad dhamanah. Wadiah Yad Al-amanah                                                            32Delima Sari Lubis, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan 
Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (Tesis, IAIN Sumatera Utara, 2012), h. 43. 33 Lukman Dendawijaya, Op.Cit., h. 49. 34Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, Op.Cit., h. 36. 



48  merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang tersebut dan tidak boleh memanfaatkannya. Sedangkan wadiah yad dhamanah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak yang menerima titipan (bank syariah).Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang tersebut dan wajib mengembalikan barang tersebut secara utuh saat diminta oleh pihak yang menitipkan barang. Pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumya.35 Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 283: 
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� 568(9     Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang                                                            35Ismail, Op.Cit., h. 60.  



49  berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.36 
 Beberapa produk bank syariah yang menggunakan akad wadiah diantaranya: a) Tabungan Wadiah Tabungan Wadiah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.37 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.  Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.38 b) Giro Wadiah Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.39                                                            36Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 60.  37Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 26-27. 38Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 346.  39Wiroso, Op.Cit., h 24.  



50  Sedangkan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.40 Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak penerima titipan yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.41 2) Akad Mudharabah 
Mudharabah adalah suatu produk finansial syariah yang berbasis kemitraan.42Perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun secara lisan.Namun mengingat ketentuan Al-quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat tertulis, maka sebaiknya perjanjian mudharabah dibuat secara tertulis.43 Bunyi surah Al-Baqarah ayat 282 adalah: 
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��ִ{ �                                                            40Adiwarman A. Karim, Op.Cit., h. 339.  41Ibid. h. 340. 42Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., h 291. 43Ibid., H. 306.  
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���� l/\�%��P� K<56869.......  Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…44 Beberapa produk bank syariah yang menggunakan akad 
mudharabah adalah: a) Tabungan Mudharabah Tabungan Mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah 

muthlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.45 Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai                                                            44Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 59.  45Ismail, Op.Cit., h. 89.  



52  dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. b) Deposito Mudharabah Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.46 Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang jangka waktu dana itu akan ditarik, sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Kelebihan ini tidak dimiliki oleh simpanan dalam bentuk giro dan tabungan.47 Adapun cara untuk menentukan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BPRS yaitu dengan menggunakan rumus dibawah ini:                                                             46Ismail, Op.Cit., h. 91.  47Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 158.  



53  Dana Pihak Ketiga = Total Tabungan + Total Deposito Keterangan: DPK  :    Jumlah penghimpunan dana dari       masyarakat Total Tabungan :    Jumlah seluruh tabungan yang dapat       dihimpun Total Deposito :    Jumlah seluruh deposito yang dapat       Dihimpun 
10. Inflasi a. Pengertian Inflasi Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu: 1) Kenaikan Harga 2) Bersifat umum 3) Berlangsung terus menerus48  1) Kenaikan Harga  Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Misalnya, harga sabun mandi 80 gram per unit kemarin adalah Rp.1000,-. Hari ini menjadi Rp.1.100,-. Berarti harga sabun per unit hari ini Rp.100,- lebih mahal dibanding                                                            48 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi 

dan Makro Ekonomi), (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 359. 



54  harga kemarin. Dapat dikatakan telah terjadi kenaikan harga sabun. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang baik itu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.49 2) Bersifat umum Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, harga buah mangga Harum Manis di Jakarta, jika belum musimnya dapat mencapai Rp.10.000,- per kilogram. Tetapi jika tiba musim panen buah mangga tersebut dapat dibeli dengan harga Rp.4000,- atau Rp.5000,- per kilogram. Jadi harga mangga pada periode-periode tertentu akan mengalami kenaikan dua sampai tiga kali lipat. Tetapi kenaikan harga mangga yang sangat tajam tersebut tidak akan menimbulkan inflasi, karena harga-harga komoditas lain tidak naik. Mangga Harum Manis bukanlah komoditas pokok, sehingga tidak memiliki dampak besar bagi stabilitas harga.50 Ceritanya akan menjadi berbeda jika yang mengalami kenaikan harga adalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengalaman Indonesia menunjukkan setiap pemerintah menaikkan harga BBM, harga komoditas lain cenderung akan naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis, maka kenaikan harga BBM akan merampat pada kenaikan harga komoditas lain. Jika harga Harum Manis naik, harga BBM belum tentu naik, sebaliknya jika harga BBM naik, harga                                                            49Ibid., h. 359. 50Ibid.,h. 360. 



55  Mangga Harum Manis pasti naik. Hal ini disebabkan naiknya biaya transportasi. Kenaikan harga BBM jugs membuat harga jual produk-produk industri, khususnya kebutuhan pokok, merambat naik. Sebab biaya operasional untuk menjalankan mesin-mesin pabrik menjadi lebih mahal. Bahkan, kenaikan harga BBM akan mengundang kaum buruh menuntut kenaikan upah harian untuk memelihara daya beli mereka.51 3) Berlangsung Terus Menerus Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan.Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti akumulasi inflasi adalah 10% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2,5% (10% : 4), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% (10% : 12).52 b. Penyebab Inflasi  Penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:53 1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat.                                                            51Ibid., h. 360. 52Ibid., h. 360. 53 Naf’an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 110. 



56  2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. 3) Inflasi impor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Ekonomi aliran Keynesian yakin bahwa inflasi bisa terjadi terlepas dari pengaruh kondisi moneter. Ekonom lain lebih menitikberatkan pada faktor-faktor institusional, seperti suku bunga ditentukan oleh para politisi atau oleh bank sentral yang independen dan apakah bank sentrak menetukan suatu target inflasi. Pada masa kini, nilai intrinsik uang lebih rendah dari nilai nominalnya. Hal itu salah satu penyebab inflasi. Sepanjang sejarah, niali dari penyimpanan nilai moneter selau berubah-ubah dan tidak dapat dipresiksi karena sifat alamiah dari uang itu sendiri. Selain itu tak seorangpun dapat menyimpan suatu komoditas tertentu yang nanti akan dibutuhkannya secara tepat. Akan selalu ada ketergantungan pada kesediaan dari orang lain untuk membayara seuatu harga tertentu untuk aset yang dimiliki. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan berikut:54                                                             54 Ibid., h. 111. 



57   Rate of inflation  =  tingkat inflasi t    =  periode  c. Jenis-jenis Inflasi Menurut Paul Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan tingkat keparahannya, yaotu sebagai berikut:55 1) Moderate Inflation Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit dengan karakteristik kenaikan harga yang lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang dari pada dalam bentuk aset ril. 2) Galloping Infation Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai 200% pertahun. Pada tingkat ini, orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset riil, seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga dan orang hanya akan mau memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kondisi ekonomi seperti ini cenderung mengalami ganguan karena orang akan akan lebih senang berinvestasi di luar negeri dari pada di dalam negeri (capital of flow).                                                            55 Ibid., h. 111-112. 



58  3) Hyper Inflation Inflasi jenis terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen pertahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintah yang perekonomiannya dapat bertahan mengahadapi menghadapai galloping inflation, namun tidak pernah ada pemerintah yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an. d. Teori Inflasi dalam Ekonomi Islam Islam tidak mengenal istilah inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Syekh An Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai. Beberapa diantaranya adalah:56 1) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang beku dan tidak berubah-ubah. 2) Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang. 3) Ketika Allah mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak. 4) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi                                                            56 Ibid., h. 114. 



59  yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya  akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Secara umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi, adalah:57 1) Natural Inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Ketika bencana alam terjadi, pada bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehungga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang mengalami peningkatan. Harga-harga mekambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi menglamai kemacetan bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. 2) Human Error Inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi ini terjadi karena: a) Corruption and bad administration (korupsi dan buruknya administrasi)                                                            57 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 299-303. 



60  Pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan, kondisi ini juga akan berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya siluman yang telah mereka keluarkan. Masuknya biaya siluman dalam biaya produksi akan menaikkan total biaya produksi sehingga harga jual akan menjadi naik. Hal ini menjadi tidak mereflesikan nilasi sumber daya sebenarnya yang digunakan dalam proses produksi. Harga yang terjadi terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada, sehingga lebih lanjut mengakibakan ekonomi biaya tinggi. Pada akhirnya akan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. b) Excessive Tax (pajak yang tinggi) Akibat dari banyaknya pejabat pemerintahan yang bermentak korup, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis adalah sebagai kompensasi mereka menerapkan sistem perpajakan yang tinggi dan mereapkan jenis pajak. Efek yang 



61  ditimbulkan oleh pajak berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan buruknya administrasi, yakni efficiency loss dan dead weigh loss. Konsekuensinya biaya-biaya produksi meningkat yang berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi. c) Exxesive sieignore (percetakan uang berlebih) Ketika terjadi defisit anggaran baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi, maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan percetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi, percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga. Menurunnya nilai mata uang secara drastis, akibatnya uang tidak lagi bernilai. Menurut al-Maqrizi, kenaikan harga komoditas adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang fulus, sedangkan jika diukur dengan emas (dinar), harga-harga komoditas itu jarang sekali mengalami kenaikan. Uang sebaiknya hanya dicetak pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal yang kecil. e.   Akibat Inflasi Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Inflasi berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Hal itu menyebabkan uang menjadi pembayaran tertunda yang tidak adil dan 



62  alat penyimpan kekayaan yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain meskipun tidak disadarinya dengan memerosotnya daya beli aset-aset moneter secara tidak adil.58 Orang harus melepaskan diri dari uang dan dari aset keuangan sebagai akibat dari beban inflasi. Yang akhirnya juga menyebabkan terjadinya inflasi kembali. Hal itu merusak efisiensi sistem moneter. Inflasi melemahkan semangat menabung masyarakat (menurunnya marginal 

propensity to save) dan meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk kebutuhan nonprimer  dan barang mewah (naiknya 
marginal propensity to consume). Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal, dan menyebabkan mis alokasi sumber-sumber daya.59  Inflasi adalah sebuah simtom disekuilibrium (ketidak-seimbangan) dan tidak seirama dengan penekanan Islam pada keberimbangan dan ekuilibrium. Inflasi memiliki konsekuensi yang sama bagi negara kaya atau miskin dalam bentuk output, meruntuhkan efisiensi, dan investasi produktif serta menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan sosial.                                                            58 Ibid., h. 307. 59 Ibid., h.307.  



63  Dampak inflasi bagi perekonomian yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kemakmuran masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan inflasi adalah:60   1) Redistribusi pendapatan dan kekayaan  Terhadap distribusi pendapatan ada pihak-pihak yang dirugikan, diantaranya: a) Inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti Pegawai Negeri/swasta. Bila laju inflasi 10%, maka penghasilan seorang pegawai yang tidak mengalami perubahan, akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 10%. b) Kerugian akan dialami mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. c) Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi. 2) Distorsi harga, pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual bisa membedakan antara barang yang saling subtitusi (misalnya daging dan telur). Jadi, bila harga daging lebih tinggi, orang beralih ke telur. Namun, pada inflasi tinggi orang tidak memahami perbedaan laju inflasi karena harga semua barang naik.                                                            60 Ibid., h. 307-308. 



64  3) Distorsi penggunaan uang. Setiap orang mengubah cara menggunakan uang. Karena inflasi berarti menurunkan niali riil uang, orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang. Bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya oertukaran dilakukan antara barang dengan barang.  4) Distorsi pajak. Semakin tinggi pajak, semakin tinggi beban pajak riil. Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi, seperti: a) Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi, mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dlaam bentuk barang atau emas. b) Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi. Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang. c) Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi) inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen. 
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 



65  1. Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, 2013, “Analisis Pengaruh 

Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF, terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah”, Diponegoro Journal of Management, Volume 2 Nomor 2, Universitas Diponegoro.  Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA sedangkan variabel CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap ROA. 2. Ahmad Buyung Nusantara, 2009, “Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan 

BOPO terhadap Profitablitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik 

dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)”, Tesis: Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPL, CAR, LDR, dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Go Publik, sedangkan pada Bank Non Go Publik hanya LDR yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. 3. Kartika Wahyu Sukarno dan Muhammad Syaichu, 2006, “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia”, Jurnal Studi 

Manajemen dan Organisasi,Volume 3 Nomor 3, Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR, LDR, dan NPL memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara untuk variabel DER memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.Sedangkan variabel BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhap ROA. 
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Dinamika Keuangan dan Perbankan, Volume 2 Nomor 2, Universitas Stikubank Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK, CAR, dan LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Sedangkan BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). 5. Muhammad Yasir Yusuf dan Wan Sri Mahriani, 2016, “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) di Aceh, Jurnal Iqtishadia Volume 9 Nomor 2. Universitas Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, namun tidak sejalan jika diuji terhadap variabel independen yang lain dimana variabel pembiayaan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Sementara itu, untuk variabel DPK menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE sekaligus. Untuk variabel FDR juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan ROE BPRS di Aceh. Sedangkan untuk variabel NPF, berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. 
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Profitability in Indonesia”, STIE Ekuitas Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Likuiditas, FDR, dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel LAD (Liquid Assets to deposit) memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. 7. Eddi Winarso dan  Imhmed Abdulgader Salim,  “The Influence of Risk 

Management to the Return on Asset (ROA) Banking Sector (Case Study of 

Bank in Indonesia Listed in Indonesia Stock Exchange), Journal Advances in Economics dan Bussines, Volume 5, 2017. Widyatama University, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL dan OEOI memliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada sektor perbankan. Sedangkan CAR, LDR, dan NIM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada sektor perbankan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini terfokus hanya pada dua variabel yaitu variabel NPF dan DPK, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel yang beragam. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel Inflasi sebagai moderating yang berfungsi menguatkan atau melemahkan variabel dependen. Adapun persamaan penelitian ini dengan variabel sebelumnya 



68  yaitu terdapat pada variabel dependen yaitu sama-sama menggunakan variabel Profitabilitas yang ditunjukkan dengan ROA. 
C. Konsep Operasional Variabel dan Kerangka Penelitian Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis mengembangkan kerangka penelitian yang diuji secara simultan dan parsial dan Inflasi sebagai variabel moderating. Kerangka pemikiran dari masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.61 Peningkatan NPF secara terus menerus akan mengganggu kinerja bank dalam memperoleh laba maksimal. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah Penyisihan Pengahapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mempengaruhi jumlah modal, maka tingkat pembiayaan yang akan dilakukan bank syariah akan menurun. Penurunan jumlah pembiayaan sebagai usaha untuk memperoleh  keuntungan bagi bank syariah secara langsung akan menghambat tingkat profitabilitas yang harus dicapai oleh pihak bank. Artinya, tingkat NPF berpengaruh negatif atau berbanding terbalik dengan tingkat profitabilitas bank syariah yang ditunjukkan dengan ROA. Sedangkan peningkatan jumlah DPK yang dapat dihimpun bank akan menambah jumlah modal bagi bank syariah. Sehingga bank mampu melakukan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, peningkatan                                                            61  Suliyanto, Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 205. 



69  jumlah DPK akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sehingga akan berdampak pada keuntungan atau profitabilitas yang akan diperoleh bank syariah. Artinya jumlah DPK berpengaruh positif bagi tingkat profitabilitas bank syariah yang ditunjukkan melalui ROA. Sementara itu situasi ekonomi yang berada di luar kendali pihak internal bank tentunya bisa kapan saja mengganggu kinerja bank. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan kekhawatiran masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Hal ini akan berdampak pada aktivitas dan transaksi bank. Lemahnya minat masyarakat atas transaksi ekonomi akan menyebabkan penurunan tingkat penyaluran dana bagi bank sehingga tingkat pembiayaan sebagai alat utama bank untuk memperoleh keuntungan akan menurun, demikian sebaliknya. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini: 
Gambar II.1 

Pengaruh NPF dan DPK terhadap ROA dengan Inflasi sebagai variabel 
Moderating studi pada BPRS di Indonesia. 
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Variabel Moderating  Cooper dan Schindler, dikutip dalam  Nyoman Suadnyana Pasek (Tesis)  menyatakan bahwa definisi operasional variabel penelitian merupakan penentuan construct dengan berbagai nilai untuk memberikan gambaran mengenai fenomena sehingga dapat diukur. Construct merupakan abstraksi dari fenomena atau realitas yang untuk keperluan penelitian harus dioperasionalisasikan dalam bentuk variabel yang diukur dengan berbagai nilai. Operasionalisasi variabel- variabel penelitian ini sebagai berikut62: 

Tabel II.1 
Definisi Operasional Variabel 

Definisi Variabel Indikator 

Non Performing Financing(NPF) 
(X1) Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. - Tingkat Pembiayaan - Jumlah Nasabah Peminjam - Nisbah Bagi Hasil - Karakter Nasabah 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 
(X2) Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing 

- Tingkat promosi - Nisbah Bagi Hasil - Akad dan Produk 
                                                            62  Nyoman Suadnyana Pasek, Tesis, ,PengaruhKecerdasan Intelektual Pada Pemahaman 

Akuntansi Dengan Kecerdasan Emosi Dan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Pemoderasi. Program Magister Program Studi Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar tahun  2015. 
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Return on Asset (ROA) 

(Y) Rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. - Tingkat Keuntungan Bank - Pajak - Tingkat Pembiayaan - Modal 
Inflasi 

(Z) Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. - Kebijakan Pemerintah - Pertumbuhan Ekonomi - Permintaan dan Penawaran  


