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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Bank Syariah 

Menurut A. Abdurrahaman dalam Ensiklopedia Ekonomi dan 

Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan 

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 

tempat penyempanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan, dan lain-lain. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998  tentang perbankan, menyatakan bahwa yang dimaksud “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan dalam Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 pasal I (ketentuan 

umu) diterangkan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan yang dinamakan Bank Syariah menurut (Muhammad 2005), 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam 

atau yang sering dikenal dengan  bank tampa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangakan 
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berlandaskan pada al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Bunga disebut 

riba, pada al-Qur’an melarang riba dengan ayat : 

                                    

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat 

ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan (Ali Imran:130) 

Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan 

perinsip syariat Islam. 

“Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu 

bank Islam dan bank yang beroperasi dengan perinsip Syariat Islam. Bank Syariah 

adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (2) 

adalah Bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 

Al-Quran dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai perinsip syariah 

Islam adalah Bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam. Dikatakan 

lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang 

dihawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan” 

Dari pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah 

adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.  
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Islam telah memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah untuk menghindari 

pengoperasian bank dengan sistem bunga. Dengan kata lain, bank syariah lahir 

sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan bunga bank yang disebut 

sebagai riba. Sehingga kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan 

diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan adanya bank syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

dukungan pemerintah. Pemerintah menunjukkan dukungan dengan adanya 

pengesahan atas keberadaan dan beroperasinya bank syariah di Indonesia yaitu 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 

1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, pemerintah 

melakukan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, dengan disahkannya UU No. 

10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja 

yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi diri dari 

sistem konvensional menjadi sistem syariah. UU No. 10 Tahun 1998 tersebut 

telah dijadikan sebagai dasar hukum yang menandai dimulainya sistem perbankan 

ganda (dual banking system) di Indonesi.  

 

2.2 Perkembangan Bank Syariah 

Pertumbuhan bisnis perbankan syariah terus bergerak ke arah positif. Ini 

terlihat dari peningkatan aset dari posisi Desember 2015 sebesar Rp296,26 triliun 

atau meningkat 20,33% menjadi sebesar Rp356,50 triliun di Desember 2016. 

Selain itu dari sisi pembiayaan mencapai Rp249,09 triliun atau naik 16,40% dari 

tahun sebelumnya sebesar Rp213,99 triliun, pertumbuhan yang berdampak pada 

investasi. (Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-

https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
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perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865 di akses pukul 07:28 WIB 

Tanggal 30-3-2017). 

Sedangkan dari perolehan dana pihak ketiga pada Desember 2016 

mencapai Rp279,33 triliun atau tumbuh 20,83% dari posisi Desember 2015 

sebesar Rp231,17 Triliun," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia 

(Asbisindo) Agus Sudiarto di Jakarta, Rabu (1/3/2017). (Sumber : 

https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-

tumbuh-positif-1488390865 di akses pukul 07:28 WIB Tanggal 30-3-2017). 

Adapun posisi laba bersih per Desember 2016 mencapai Rp2,09 triliun, 

atau tumbuh 17,36% dari posisi Desember 2015 sebesar Rp1,78 triliun. Terlihat 

tingkat kesehatan perbankan syariah membaik dengan tingkat laba yang diperoleh 

Bank Umum Syariah. 

Dan saat ini pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia terus menunjukkan 

ke arah positif, dimana tahun 2016 lalu bergabungnya Bank Aceh menjadi Bank 

Syariah menjadi spirit baru untuk terus memajukan industri syariah. Dengan 

bergabungnya Bank Aceh, lanjut dia, diharapkan market share perbankan syariah 

dapat mencapai 5%. 

2.3  Spread  

Spread based (atau biasa disebut spread based income) adalah 

keuntungan yang didapatkan bank melalui kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana (biasanya keuntungan bank didapatkan melalui bunga). Menurut 

(Kasmir 2008:146),  keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga 

https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
https://ekbis.sindonews.com/read/1184537/178/kinerja-perbankan-syariah-2016-tumbuh-positif-1488390865%20di%20akses%20pukul%2007:28
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simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan 

istilah spread based. 

Sebagai perantara keuangan bank akan memeperoleh keuntunan dari 

selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (i1) dengan bunga yang diterima 

dari peminjam (i2) atau dapat digambarakan dengan I1-I2 = Spread based. Jenis 

keuntungan ini diperoleh dari bank jenis konvensional. Sedangkan jenis bank 

syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah 

mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal 

istilah bagi hasil atau profit sharing.( Faddly Akbar El Muhammady:2011) 

Istilah ini sering disamakan penggunaannya dengan margin meskipun 

kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang lebih spesifik. Spread 

dalam pengertian umum adalah selisih antara biaya dana (Borrowing Rate) 

dengan tingkat bunga kredit (Lending Rate) atau selisih antara Bidding Rate dan 

Offering Rate yang sering di gunakan dalam transaksi pasar uang. Sementara 

istilah margin sering di kaitkan dengan perbedaan tingkat risiko antara kedua jenis 

suatu investasi atau surat berharga. 

Untuk kepentingan penentuan tingkat bunga kredit kita gunakan 

pengertian spread yang dijelaskan pertama. Spread selalu dinyatakan dalam 

persentase, misalnya dalam menghitung tingkat bunga kredit (base lending rate) 

bank menentukan spread sebesar 3,5 % yang dihitung dari perkiraan keuntungan 

yang di inginkan oleh bank. Proyeksi tersebut dapat saja dikuantifikasi dengan 

menghitung berapa jumlah keuntungan yang diperkirakan dengan jumlah rata-rata 

outstanding loan dalam satu bulan 
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2.4  Fee Based Income 

2.4.1 Pengertian Fee Based Income 

Perbankan atau lembaga syariah, pada umumnya, selain menjalankan 

fungsinya sebagai lembaga jasa intermediaries dari pihak yang membutuhkan 

dana dengan pihak yang kelebihan dana juga melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada  nasabah untuk menunjang dan memperlancar segala bentuk 

kebutuhan nasabah dalam lalulintas keuangan sehingga bank bisa mendapatkan 

imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa-jasa tersebut diantaranya berupa 

pelayanan Sharf, atau jual beli valuta asing, rahn, wakalah dan hawalah. 

Menurut (Kasmir 2008:146),  fee based income adalah keuntungan 

pokok perbankan adalah dari selisih bungan simpanan dengan bunga kredit atau 

pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based. Namun disamping 

keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihal perbankan juga dapat memperoleh 

keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut fee based.  

Dalam  PSAK  No.31  Bab I  huruf  A  angka  03,  dijelaskan  bahwa  

pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian 

rentabilitas atau profitabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang 

memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena 

dalam  operasinya  bank  melakukan  penanaman  dalam  aktiva  produktif  deperti  

kredit  dan  surat-surat  berharga  juga  diberikan  memberikan  komitmen  dan 

jasa-jasa  lain  yang  digolongkan  sebagai  “fee  based  operation”, atau  “off  

balance  sheet  activities”. 
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Sedangkan dalam Akuntansi Transaksi Syariah yang diterbitkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi 

jasa perbankan, lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan bank non 

syariah, seperti halnya memberikan jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji 

dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-perinsip 

syariah yang tidak boleh dilanggar. Semua layan jasa-jasa ini bisa dapat 

mendatangkan pendapatan bagi lembaga syariah yang kita kenal dengan fee based 

income. 

Lembaga keuangan syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring 

dengan perinsip wakalah; menyediakan tempat untuk menyempan barang dan 

surat-surat berharga berdasarkan perinsip wadi’ah yad amanah; memberikan 

layanan letter of credit (L/C) dengan perinsip wakalah, memberikan layanan bank 

garansi dengan perinsip kafalah; melakukan wali amanat dengan perinsip 

wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan perinsip sharf dan 

sebagainya. 

Lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan 

lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract  atau sewa dan 

pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan 

operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.  

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini diantaranya: 

1) Biaya administrasi  

2) Biaya kirim 

3) Biaya tagih 
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4) Biaya provisi dan komisi 

5) Biaya sewa 

6) Biaya iuran 

7) Biaya lainnya. 

2.4.2  Jenis jasa-jasa Bank 

Menurut Kasmir (2008:148) ada beberapa jenis-jenis yang termasuk 

dalam jasa bank, yaitu : 

1. Transfer  

Transfer adalah pemindahan sejumlah uang / dana dari satu unit kerja 

bank (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang pembantu) ke unit kerja ban 

lainnya. 

a.       Pihak-pihak yang terlibat dalan transfer: 

1) Nasabah pengirim (remitter) 

2) Bank penerus transfer (remitter bank) 

3) Bank pembayar / penerima transfer (beneficiary bank) 

4) Nasabah penerima (Beficiary). 

b.      Sarana transfer 

1) Per surat (mail transfer) 

2) Secara elektronik (electronic transfer) 

3) Program internal  

4) SWIFT (Society of worldwide interbank fund transfer) 

c.   Macam-macam transfer 
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1) Transfer dalam negeri 

Yang dimaksud disini ialah pemindahan/pengiriman dan/ uang dari satu 

kantor (cabang) ke kantor (cabang) lainnya di lingkungan satu bank tertentu saja. 

Baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. 

2) Transfer luar negeri 

Yang dimaksud disini ialah pemindahan / pengiriman dana/ uang dari 

cabang bank dalam negeri ke cabang bank luar negeri, atau dari cabang bank luar 

negeri ke cabang bank dalam negeri. 

2. Inkaso  

Pengertian Inkaso (collection) adalah proses penagihan suatu warkat 

(antara lain cek dan bilyet giro) dari satu (cabang) bank terhadap / ke (cabang) 

bank lainnya. Sedangkan menurut Taswan dalam buku Akuntansi Perbankan, 

Inkaso/collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam 

rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak 

dapat diambilalih  atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk 

keuntungannya. 

Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak 

ke tiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di 

kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. 

Sebagai  imbalan  jasa  atas  jasa  tersebut  biasanya  bank  menerapkan  

sejumlah  tarif  atau  feetertentu  kapada  nasabah  atau  calon  nasabahnya. Tarif  

tersebut  dalam  dunia  perbankan  disebut  dengan  biaya  inkaso.  Sebagai  
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imbalan  bank  meminta  imbalan  atau  pembayarn  atas  penagihan  tersebut  

disebut  dengan  biaya  inkaso. 

Warkat- warkat Yang Digunakan Dalam Incaso 

a) Cek 

b) Bilyet Giro 

c) Wesel 

d) Kuitansi 

e) Surat Aksep 

f) Deviden 

g) Kupon 

3. Kliring Bank Syariah 

Kliring adalah proses penyelesaian utang piutang antara bank yang 

diselengarakan pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

a.    Sistem penyelenggaraan kliring 

1). Lokal 

Yaitu proses penyelesaian utang piutang antara bank yang warkat kliringn 

ya berasal dari lingkungan perbankan setempat. 

2)   Inter lokal 

Adalah prose penyelesaian utang piutang antar bank yang warkat 

kliringnya berasal dari luar perbankan setempat 

b.    Macam-macam transaksi kliring 

1).   Pelimpahan dana dari nasabah / bank satu ke nasabah / bank lainnya. 

2).   Penagihan oleh bank satu terhadap bank lainnnya. 
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c.    Mekanisme kliring 

Dalam proses kliring tahapannya adalah: 

1)   Kliring penyerahan 

Dalam tahap ini, bank satu (bank pengirim) menyerahkan warkat-warkat 

pelimpahan dan tagihan ke bank lainnya (bank penerima). 

2)   Kliring tolakan / retur 

Dalam tahap ini bank satu (bank penerima warkat) menyerahkan warkat 

tagihan (dari bank lain) yang ditolak beserta alasan yang mendasari 

penolakannya kepada bank pengirim warkat. 

3)   Penyelesaian kliring 

Dari proses penyelesaian utang piutang hari itu, hasil akhir transaksi 

kliring suatu bank adalah: 

a) jika tagihan (dana masuk) melebihi utang (dana keluar), maka keadaan 

demikian dikatakan menang kliring. Atas kemenangan ini, kelebihan dana 

dapat dilimpahkan ke kantor lain (kantor pusat atau cabang yang sama di 

kota lain dengan berbagai alasan, diantaranya guna menutup kekalahan 

kliring di Cabang dimaksud). 

b) namun bila kewajiban (dana keluar) hari itu jumlahnya melebihi tagihan 

(dana masuk), maka di hari tersebut (cabang) bank dimaksud dikatakan 

kalah kliring. Atas ke kalahan kliring ini apakakah ditutup dengan 

pinjaman dana bank atau ditutup dari dana yang berasal dari cabang bank 

yang sama di tempat lain. 

4.  Letter of credit (L/C) 
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Letter of credit (L/C) merupakan salah satu jasa perbankan yang diberikan 

kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekpor-impor) termasuk 

barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan letter of credit adalah untuk 

menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) 

maupun (eksportir) dalam transaksi dagangnya.  

Satu jaminan bersyarat dari bank pembuka L/C untuk membayar wesel-

wesel yang ditarik oleh beneficiary sepanjang memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan di dalam L/C, jasa ini bisa di dalam negeri atau luar negeri. 

5. Jual Beli mata uang asing (Sharf) 

Salah satu jasa bank adalah melakukan jual beli atau penukaran mata uang 

asing (valas) yang sama (single currency) maupun mata uang asing yang berbeda 

(multi currency) sesuai dengan keinginan nasabah. Jual beli valuta asing dalam 

prinsip syariah dikenal dengan istilah sharf. 

a. Cakupan transaksi 

Dari bisnis perdagangan valuta asing, kegiatannya dibedakan ke dalam dua 

kelompok transaksi: 

1. Uang kertas asing-UKA (banknote) 

Berupa uang kartal, namun biasanya hanya sebatas uang kertas 

(misal untuk US $ dengan nominal USD 50 ke atas). 

2. Devisa Umum (DU) 
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Berupa uang giral valuta asing, termasuk di dalamnya Traveler 

Check valas. 

b. Ketentuan Sharf 

1.      pertukaran harus dilakukan antara mata uang yang berbeda. Apabila 

dilakuakan dengan mata uang yang sama harus dengan nilai yang sama. 

2.      Proses pertukaran harus dilakukan secara tunai, bukantransaksi 

forward. 

3.      Nilai tukar atau kurs biasanya terdiri dari: 

(1)   Kurs jual-beli bank TT yakni kurs yang digunakan untuk transaksi 

giral 

(2)   Kurs jual-beli bank Bank note adalah kurs yang digunakan untuk 

transaksi uang kartal. 

(3)   Kurs tengah BI yaitu kurs yang digunakan untuk sistem pelaporan ke 

Bank Indonesia. 

(4)   Kurs pajak merupakan kurs yang digunakan untuk menghitun pajak 

impor. 

4.      Istilah jual dan beli pada keterangan kurs bank harus dipahami dalam 

posisi bank. Seperti istilah kurs jual berarti harga jual bank dan kurs beli 

bank adalah harga beli bank. 

6.    Bank Garansi 

Bank garansi adalah pinjaman bank syariah (pihak pertama) atas nasabah 

(pihak kedua), jika pihak kedua tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak 

lain (pihak ketiga) sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak 
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pertama atas nama pihak kedua akan membayarkan sejumlah dana kepada pihak 

ketiga. Akad yang digunakan dalam bank garansi ini adalah Kafalah. 

a.   Aplikasi Bank Garansi 

Transaksi penjaminan bank garansi dapat dilakukan antara lain untuk: 

1.   Lelang proyek (tender bond) 

2.   Pelaksanaan proyek (performance bord) 

3.   Pengambilan uang muka (advence payment bord) 

4.   Pemeliharaan proyek selepas penyelesaian proyek dimaksud 

5.   Perjanjian keagenan 

 

7.      Bank Card 

Kartu plastik yang dikeluarkan bank yang diberikan kepada nasabah 

pemegang rekening giro dan tabungan bank untuk kemudahan nasabah dalam 

melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh bank.dalam perbankan 

syariah akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah adalah akad 

Kafalah. 

Dalah akad kafalah bank sebagai penerbit kartu kredit akan bertindak 

selakun penjamin bagi nasabahnya terhadap pedagang (merchant) yang 

melakukan transaksi dengan nasabah. Bank syariah akan menjamin semua 

kewajiban pembayaran dari nasabah yang membeli barang atau menerima jasa 

dari pedagang bersangkutan. Karena bank syariah telah bertindak selaku 

penjamin, bank syariah berhak menagih iuran bulanan (membership fee).( sumber 

: “https://1t4juwita.wordpress.com/2011/03/19/jasa-jasa-bank-fee-base-income/”, 

23:00 WIB. 
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8.      Safe Deposit Box (SDB) 

Safe deposit box adalah laci yang disewakan oleh bank untuk penempanan 

barang/ surat berharga milik nasabah berdasarkan perjanjian sewa-menyewa untuk 

suatu periode tertentu. 

Dalam perbankan syariah, yang disimpan dalam laci sewaan tersebut, 

bukanlah jenis barang yang berbahaya atau mudah terbakar, dan lainnya. Bank 

syariah tidak berhak mengetahui isi laci tersebut. Oleh karena itu akad sewanya 

adalah wadiah yad amanah yakni titipan murni, pihak bank syariah yang dititipi 

tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan kepadanya. Atau bisa 

dengan prinsip ijarah yakni bank syariah yang menyewakan suatu tempat / kotak 

yang digunakan khusus oleh nasabah sebagai penyewa dalam jangka waktu 

tertentu.  

9.      Treveller Check (TC) 

TC adalah suatu cek yang diperuntukkan bagi wisatawan yang dapat 

diuangkan pada (kantor-kantor cabang) bank penerbit ataupun pihak lainnya yang 

ditunjuk. TC bisa berupa rupiah yang diterbitkan oleh bank sendiri. Namun tidak 

tertutup kemungkinannya dari bank (nasional) lainnya, atau bisa Valas yang 

diterbitkan oleh lembaga keuangan luar negeri. Jalinan hubungannya adalah 

bersifsat keagenan. 

10.  Fasilitas On Line  

Sistem pengiriman uang (rupiah) secara elektronik dari salah satu cabang 

otomatis ke cabang otomasi lainnya dengan menggunakan jaringan on line 
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komputer, sehingga kiriman uang dapat diterima oleh penerima uang dalam waktu 

beberapa detik. 

11.    ATM (Automate Teller Machine) 

Suatu sistem pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah secara 

elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian-

penyelesaian secara otomatis dari sebagian yang biasanya dilakukan oleh teller. 

 

12.    Gadai (Rahn) Bank Syariah 

Pada prinsipnya konsep gadai pada bank syariah sama dengan gadai biasa 

yang diatur dalam hukum positif. Dalam gadai, pemilik barang bertindak selaku 

debitur yang menggadaikan barang miliknya kepada kreditor. Dari hasil 

penggadaian barang tersebut, debitur memperoleh sejumlah uang dari kreditor. 

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 yang mengutip Hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan 

jama’ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa’i, bahwa Nabi Saw. bersabda: 

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan 

menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah 

susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menanggunakan kendaraan 

dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan 

pemeliharaan”.   

2.4.3 Unsur-unsur fee based income prinsip syariah 

Menurut  Muhammad, prinsip pengambilan fee yang dapat dibagi menjadi 

empat:  



28 

 

 

 

Al Kafalah/Guarante, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh 

penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

yang ditanggungnya. Jenis-jenis Kafalah adalah: 

a) Kafalah bin An Nafs, jaminan dari sipenjamin (bank sebagai juridical 

personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu) 

b) Kafalah bi Al Mal, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang 

c) Kafalah bi Taslim, dilakukan untuk menjamin dikembalikan-nya barang 

sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antara bank dengan 

leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan 

depositnya di bank dan mengambil fee nya). 

d) Kafalah bi Munjazah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun 

waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu; 

e) Kafalah Al Mulaqagh, merupakan penyederhanaan dari Kafalah Al 

Munjazah, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau 

dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu.   

 Al Wakalah, penjaminan pemberian kuasa kepada pihak lain yang 

ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas /kerja atas nama 

pemberi kuasa. Jenis Al Wakalah ada tiga: 

(1)   Wakalah Al Mutlaqah, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau 

urusan-urusan tertentu. 

(2)   Wakalah Al Muqayyadah, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak 

kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan 

tertentu. 
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(3)   Wakalah Al aamanah, bentuk wakalah yang lebih luas dari wakalah Al 

Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari Al Mutlaqah. 

c)      Hiwalah adalah pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai 

kewajiban kepada pihak lain. 

d)     Al Jo’alah adalah suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu 

kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Perinsip ini dijadikan 

dasar pengembangan produk jasa layanan (services). 

Sedangkan untuk prinsip biaya administrasi (Al Qard Al Hasan/ 

benevolent loan), yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan 

tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib 

mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenakan sanksi. 

Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik 

barang/uang. 

2.5 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

2.5.1 Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio adalah sama dengan Loan to deposit ratio, 

menurut istilah konvensional biasa di gunakan dengan sebutan LDR, sedangkan 

dalam perbankan syariah menggunakan istilah FDR. Financing to Deposit Ratio 

(FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga berhasil dikerahkan bank. Rasio ini dipergunakan untuk 

mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak 

ketiga tinggi rendahnya rasio ini menunjukan tingkat likuiditas bank tersebut. 

Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai 
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bank yang kurang likuiditas dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio 

lebih kecil. 

 Menurut surat edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, yang termasuk 

dalam pengertian dana yang diterima dari bank adalah sebagai berikut: 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) jika ada 

2. Giro, Deposit, dan tabungan masyarakat. 

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

termasuk pinjam subornasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lain berjangka waktu lebih dari 3 bulan. 

5. Surat berharga yang di terbitkan bank berjangka waktu lebih dari satu 

bulan. 

6. Modal pinjaman. 

7. Modal inti. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2001) menyatakan bahwa semakin tinggi 

rasio tersebut memberika indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dan yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar. 

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia 

menetapkan ketentuan sebagai berikut: 

1) Untuk rasio LDR/FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai mulai kredit 0, 

artinya likuiditas tersebut di nilai tidak sehat. 
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2) Untuk rasio LDR/FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya 

likuiditas bank tersebut dinilai sehat. 

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu 

bank. Sebagai praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to 

deposit ratio atau financing to deposit ratio suatu bank sekitar 80% namun batas 

toleransi berkisar 85% dan 1005. Sedangkan maksimum LDR/FDR yang 

diperkenankan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia No. 

6/23/DPNP, 31 Mei 2004 menyatakan bahwa LDR/FDR berada rasio 85%-110%. 

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (finance to deposit ratio/FDR) 

perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil 

tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang 

terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% di antaranya disalurkan dalam 

bentuk pembiayaan. 

FDR bank syariah idealnya sekitar 95%-98% untuk mengefektifkan dana 

yang ada,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. Hingga akhir tahun lalu, 

rasio FDR pada Bank BRI Syariah pada akhir tahun 2013 lalu telah menembus 

102%. Rasio FDR tersebut agak terlalu tinggi, sehingga manajemen berkomitmen 

untuk menurunkannya hingga ke kisaran 98%. Hingga saat ini, Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) belum mengatur batasan FDR bagi 

perbankan syariah.  Adapun, batas FDR pada perbankan konvensional, yang 

dikenal dengan LDR (loan to deposit ratio) ditetapkan sebesar 78%-92%. 
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2.6 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

2.6.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio kecukupan 

permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal 

meripakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembagan usaha bisnis dan 

menampung resiko kerugian, semakin tinggi Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap 

kredit/aktiva produkti yang berisiko. Modal ini digunakan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis 

perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya 

berbagai bentuk risiko yang besar mungkin dapat terjadi pada bank. Latumerissa 

menyatakan bahwa tingkat atau jumlah modal bank yang memadai (Capital 

Adequacy) diperlukan untuk menigkatkn ketahanan dan efesiensi. Julius R 

Latumerissa  (1999:89) 

Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam 

memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Menurut 

Dendawijaya, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank 

di samping memperoleh dana-dana dari sumber- sumber luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman(utang), dan lain-lain. Lukman Dendawijaya (2000:116)  
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Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara modal sendiri 

bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko 

(margin risk) dari akibat yang berisiko. Menurut suhardi secara teknis kewajiban 

penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan pengertian modal meliputi 

modal inti dan modal pelengkap (masing-masing seimbang) Gunarto Suhardi 

(2003:143). Pendapat lain diutarakan oleh siamat, yaitu perhitungan penyediaan 

modal (Capital Adequacy) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik 

aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif 

sebagaimana yang tercemin dalam kewajiban yang masih bersifat kontijen dan 

atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Terhadap masing-

masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besar didasarkan pada 

kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang 

didasarkan pada golongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan Dahlan 

Siamat (1993:48). Sedangkan menurut Susilo, bahwa kecukupan modal 

merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan 

usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 

selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Rasio ini merupakan pembagian dari modal (primary capital dan 

secondary capital) dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR). 
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Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR) adalah nilai total masing-masing 

aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. 

Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko 

diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR menunjukan nilai aktiva berisiko 

yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Nilai Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar 8 %, ini 

berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank. Keadaan yang 

menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas.  

2.6.2 Unsur Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Modal bagi bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut: 

a. Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari 

modal inti (primary capital) dan modal pelengkap (secondary capital). 

b. Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar 

negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor cabangnya di luar 

Indonesia (net head office fund). Modal inti (primary capital) terdiri dari:   

1) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif 

oleh pemiliknya. 

2) Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima 

bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai 

nominalnya. 
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3) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari 

sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat 

dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. 

4) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, 

dan mendapat persetujuann Rapat Umum Pemegang Saham 

atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian, atau 

anggaran dasar masing-masing bank. 

5) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

diselisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota. 

6) Laba yang ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih 

setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS/rapat anggota 

diputuskan untuk tidak dibagikan. 

7) Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu 

setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan 

penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang saham. 

8) Laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun 

buku berjalan (hanya 50%) setelah dikurangi taksiran pajak. 

Modal pelengkap (secondary capital) terdiri dari: 

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat 

Jenderal Pajak 
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2) Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak 

diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan 

penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal 

pelengkap maksimal 25% dari ATMR. 

3) Modal pinjaman (sebelum disebut modalkuasi) yaitu hutang yang 

didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal 

dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh 

b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa 

persetujuan Bank Indonesia 

c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

kerugian bank melebihi labayang ditahan dan dicadangan –

cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum 

dilikuidasi. 

d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam 

keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar 

bunga tersebut. 

4) Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman 

b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 
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c) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari 

Bank Indonesia dan denga pelunasan tersebut permodalan bank 

tetap sehat. Sri Y.,Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi 

Santoso (2000:28). 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi posisi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sangat tergantung pada: 

a) Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. 

b) Kualitas aktiva 

c) Total aktiva suatu bank. Semakin besar aktiva maka semakin bertambah 

pila risikonya. 

d) Struktur posisi kualitas permodalan bank 

e) Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba 

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal atau al-amwal. 

Secara harfiah al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun 

dalam istilah syar’i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan 

dalam perkara yang legal menurut syara (hukum islam) seperti bisnis, pinjaman, 

konsumsi dan hibah ( Zainul Arifin 2002:157). Pengertian modal dalam konsep 

ekonomi islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar’I dimana 

aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan 

pengembangan. Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukan dalam 

Q.S Al-Imran ayat 14 : 
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Artinya :Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga). 

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang 

Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri. 

Pada ayat diatas kata Zuyyina menunjukan kepentingan modal dalam 

kehidupan manusia dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan maka, 

perhiasaan yang dimaksud dalam ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya. 

Misalnya, dalam kaitan pengguna jasa keuangan adalah Islam menempuh cara 

bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Maka 

dengan sistem yang demikian modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa 

merugikan pihak manapun. Dalam konteks modal untuk investasi, Islam sangat 

melarang adanya praktik membungakan uang seperti pada bank Konvesional. 
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Melakukan, berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung resiko yang 

bercirikan kembalian (return) yang tidak pasti dan tetap. Karena kembalian yang 

diperoleh itu tergantung dari usaha investasi dan perdagangan yang tidak pasti dan 

tidak tetap. Dengan demikian, kembalian yang sudah pasti setiap bulan seperti 

pada bunga bank Konvesional tidak termasuk pengertian investasi. Pola perilaku 

investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadits, yaitu dana yang 

telah terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan, tetapi harus dilakukan hal 

berikut ini : 

a) Dijadikan modal usaha perdagangan sesuai yang disebutkan dalam Q.S 

An-Nisa’ ayat 29 dan Q.S Al Baqarah 275 

                               

                      

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

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

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

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang 

lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat 

merupakan suatu kesatuan. 
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila[175]. 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[176] (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya. 

 

b) Digunakan pada suatu usaha yang menghasilkan barang dan jasa atau 

ditipkan kepada pengelola dengan sistem bagi hasil, sebagaimana 

disebutkan dalam Q.S Al-Muzaamil ayat 20. 

                                      

                                         

                               

                                  

                                    

       

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 

(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama 
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kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa 

kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia 

memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari 

Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit 

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan 

orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang 

mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja 

yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 

Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan 

mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. 

2.7 Rasio Profitabilitas 

2.7.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Setiap perusahaan/bank mengharapkan mendapatkan profit/laba yang 

maksimal. Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu bank, profitabilitas 

adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan perbankan.  

Menurut Sutrisno (2012:22), yaitu : Rasio Profitabilitas untuk mengukur 

seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. 

Menurut Susan Irawati (2006:25), yaitu Rasio Profitabilitas rasio yang 

digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. 

Sedangakn menurut Lukman Dendawijaya (2009), “analisis rasio 

profitabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.” Selain itu, 

rasio-rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. 
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Jadi rasio profitabilitas/ rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang diperoleh dari modal/dana yang berasal dari pinjaman dan 

dari modal sendiri yang telah digunakan dalam kegiatan operasional. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah hal yang 

mencerminkan kemampuan perusahaan yang dilakukan dengan membandingkan 

antara laba yang diperoleh dengan aktiva usaha atau modal usaha perusahaan yang 

digunakan untuk menghasilkan laba. 

2.7.2 Mengukur  Profitabilitas 

Untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank, umumnya digunakan 

rasio profitabilitas. Adapun jenis-jenis profitabilitas dan pengukurannya adalah 

sebagai berikut:  

a. Profit Margin 

Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan 

Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang 

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

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

b. Retrun on Asset (ROA) 

ROA  = Laba Bersih / Total Aktiva 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

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

cepat berputar dan meraih laba. 
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c. Return On Equity (ROE) 

ROE =  Laba bersih / Rata-rata modal (equity) 

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus. 

d. Rasio biaya operasional (BOPO) 

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai 

perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan 

operasional bank didominasi oleh bunga akan tetapi beda dengan bank syariah 

yang didomenasi dari biaya Bagi-hasil. 

BOPO = Biaya operasional / Pendapatan operasional x 100% 

 

1. Pengertian Return on Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Hal ini selaras dengan pengertian return on assets (ROA) menurut 

Farah Margaretha yang menyatakan bahwa return on assets (ROA) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 
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Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan aset. Maka rumus ROA adalah: 

 

ROA 
                  

          
       

 

Menurut surat edaran Bank Indonesia tahun 2004 ROA yang baik nilainya 

lebih dari 1,25%. Berdasarkan pada rumus return on assets (ROA) diatas maka 

ada  dua faktor yang mempengaruhi yaitu: 

1.      Laba (profit) 

Menurut suwardijono, pengertian laba adalah: 

“Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan 

barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya 

(biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa)”. 

2.      Aktiva (assets) 

Menurut Mahmud M. Hanafi, pengertian aktiva adalah: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan 

akan diraih oleh perusahaan. 

2.8 Konsep Islam Terkait Penelitian 
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Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur seluruh sisi 

kehidupan umat manusia. Menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani 

kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam 

berinvestasipun Allah SWT. Dan rasulnya memberikan petunjuk (dalil) dan 

rambu-rambu pokok yang diikuti oleh setiap manusia yang beriman. Diantara 

rambu-rambu tersebut adalah: 

a. Terbebas dari unsur riba 

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada pedanan pengganti (`iwadh) 

yang tidak dibenarkan islam yang disyaratkan oleh salah satu dari kedua yang 

berakad. 

                                  

                 

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 

pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya). ( Ar-Ruum : 39 ) 

b. Terhindar dari unsur Gharar 

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, gharar juga 

dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (uncertainty). Jual beli 

gharar berarti jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidak 

pastian antara dua pihak yang bertransaksi 
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Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui.( Al-Baqarah :188 ) 

c. Terhindar dari unsur judi (masyir) 

Allah SWT telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut tertuang 

dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90-91 : 

 

                                    

                                    

                                   

 

Artinya : 90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah 

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1: Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Nita Nur 

Astri(2014) 

Pengaruh Fee Based 

Income Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Swasta 

Nasional Devisa Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2010-2013 

Variabel x :  

X, fee based 

income 

Variabel y : 

Profitabilitas 

Terdapat 

pengaruh positif 

fee based income 

terhadap 

profitabilitas. 

Hal tersebut 

menunjukan 

ketika terjadi 

peningkatan pada 

fee based income 

maka akan 

berdampak pula 

pada kenaikan 

profitabilitas. 

2 Ilmatus 

Sa’diyah 

(2014) 

Analisis Hubungan 

Spread, Fee based 

income, dan 

Financing to depofit 

ratio Terhadap 

Profitabilitas 

Perbankan Syariah 

Indonesia ( Studi 

kasus Pada Bank 

Umum Syariah 

Periode 2010-2013 ) 

Variabel X: 

X1,  Spread 

X2, Fee based 

income 

X3, Financing 

to deposit ratio 

Variabel Y: 

Terhadap 

Profitabilitas 

Hasil penelitian 

ini spread 

memiliki korelasi 

tidak searah dan 

sangat kuat 

terhadapt 

profitabilitas, fee 

based income 

memiliki korelasi, 

bersifat positif 

positif terhadap 

profitabilitas, 

Financing to 

deposit ratio 

memiliki korelasi 

tidak searah dan 

sangat kuat ter 

hadap terhadap 

profitabilitas. 

     

4 Suryani 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Financing to Deposit 

Ratio Terhadap 

Profitabilitas 

Variabel X : 

Financing to 

Deposit Ratio 

Variabel Y : 

Dari hasil 

penelitian 

Financing to 

Deposit Ratio 
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Perbankan Syariah 

DiIndonesia 

Profitabilitas tidak adanya 

pengaruh  

signifikan 

terhadap ROA 

5 Endang 

Nugraheni 

(2015) 

Anasilis Pengaruh 
Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing To 

Deposit Ratio (FDR), 

Beban Operasional-

Pendapatan Operasinal 

(BOPO) dan Non 

Performing Financing 

(NPF) Terhadap Return 

On Asset (ROA) Pada 

PT.Bank Syariah 

Mandiri 

Variabel X : 
Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), 

Beban 

Operasional-

Pendapatan 

Operasinal 

(BOPO) dan 

Non Performing 

Financing (NPF) 
Variabel Y : 
Return On Asset 

(ROA) 

Dari hasil 

penelitian Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR), 

berpengaruh 

positif dan 
Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), 

Beban Operasional-

Pendapatan 

Operasinal (BOPO) 

dan Non 

Performing 

Financing (NPF) 

berpengaruh 

negatif  
terhadap Return 

On Asset (ROA) 
6 Dwi 

Ismawati ( 

2009 ) 

Pengaruh Financing To 

Deposit Ratio (FDR), 

Cash Ratio (CR), 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Dana Pihak 

ketiga (DPK) Terhadap 

tingkat Profitabilitas 

pada PT.Bank Syariah 

Mandiri,Tbk. Periode 

2006 -2008. 

Variabel X : 
Pengaruh 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), Cash 

Ratio (CR), 

Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) dan 

Dana Pihak 

ketiga (DPK) 
Variabel Y : 

Profitabilitas 

Berdasarkan uji F 

Pengaruh 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), Cash Ratio 

(CR), Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) dan Dana 

Pihak ketiga (DPK) 

berpengaruh 

simultan terhadap 

profitabilitas 

Hasil pengujian 

parsial Financing 

To Deposit Ratio 

(FDR) Tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas ROA. 

Disebabkan karean 

pembiayaan yang 

di salurkan tidak 

memberikan 

keuntungan yang 

besar bagi bank 

Sumber : data yang diolah 
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2.10 Kerangka pemikiran 

pada bagian ini akan dijelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian. 

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan pada gambar sebagai berikut. 

Variabel Independen (X)   Variabel Dependen (Y) 

  

  

    

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 

2.11 Pengembangan Hipotesis 

1) Hubungan  Spread dengan Profitabilitas 

Ilmatus Sa’diyah (2014) Hasil penelitian ini spread memiliki hubunga 

positif, di mana jika spread akan meningkatan ROA., variabel spread memiliki 

korelasi tidak searah dan sangat kuat terhadap ROA, artinya apabila variabel 

Spread  (X1) 

Capital Adequacy Ratio 

(X4) 

 

Profitabilitas ( Y )  

Financing to Deposit Ratio 

(X3) 

Fee Based Income (X2) 
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spread mengalami kenaikan maka akan berpotensi meningkatkan kinerja return 

on Assets (ROA)  

2) Hubungan  fee Based Income dengan Profitabilitas 

Sri Dewi (2010) fee based icome mempunyai hubungan positif dengan 

profitabilitas, dan koefisien korelasi menunjukan pengaruh fee based income dan 

profitabilitas sangat kuat dan searah, semakin tinggi tingkat aktivitas fee based 

income semakin tinggi tingkat profitabilitas 

fee based income memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas, jika 

terjadi kenaikan pada fee based income maka akan meningkatkan profitabilitas. 

Financing to deposit ratio memiliki hubungan negatif terhadap 

profitabilitas.koefisien korelasi menunjukan pengaruh fee based income 

mempunyai hubungan yang kuat dan searah dengan profitabilitas. Nita Nur 

Astri(2014) fee based income berpangaruh signifikan mempunyai dampak positif 

terhadapt profitabilitas. 

Dari hasil penelitian di atas fee based income mempunyai pengaruh positif 

dan berpengaruh signifikasn  terhadap profitabilitas. Dapat di simpulkan hal 

tersebut menunjukan ketika terjadi peningkatan pada fee based income maka akan 

berdampak pula pada kenaikan pada profitabilitas. 

3) Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Ilmatus Sa’diyah (2014) Financing to deposit ratio memiliki korelasi 

tidak searah dan sangat kuat terhadap ROA,dan memiliki hubungan negatif 
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terhadap profitabilitas. Artinya apabila variabel Financing to deposit ratio 

mengalami kenaikan maka akan berpotensi meningkatkan kinerja Return On Asset 

(ROA) Bank umum syariah. 

Suryani (2011) Dari hasil penelitian Financing to Deposit Ratio 

berpengaruh negatif sehingga Financing to Deposit Ratio tidak adanya pengaruh 

signifikan terhadap ROA. Berdasarkan deskripsi variabel diperoleh rata-rata 

Return on Asset (ROA) ditahun 2008 sebesar 1,77%, 1,98% ditahun 2009 dan 

1,74%di tahun 2010. Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata Return on Asset dalam 

tiga tahun pengamatan masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu 

standar Return on Asset. 

Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan hal tersebut menunjukan 

ketika terjadi peningkatan  Financing to deposit ratio memiliki korelasi tidak 

searah sangat kuat terhadap ROA,dan memiliki hubungan negatif terhadap 

profitabilitas. Artinya apabila variabel Financing to deposit ratio mengalami 

kenaikan maka akan berpotensi meningkatkan kinerja Return On Asset (ROA) 

4) Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Endang Nugraheni (2015) variabel Anasilis Pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR),Beban Operasional-Pendapatan 

Operasinal (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On 

Asset (ROA) Pada PT.Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian Capital Adequacy 

Ratio (CAR), mempunyai pengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). Hal 

tersebut menunjukan bahwa semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) maka 

semakin tinggi kemampuan permodalan Bank dalam menjaga kemungkinan 
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timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya sehingga kinerja bank juga akan 

meningkat. Financing To Deposit Ratio (FDR),Beban Operasional-Pendapatan 

Operasinal (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) mempunyai hubungan 

negatif terhadap Return On Asset (ROA). 

Dwi Ismawati ( 2009 ) variabel Pengaruh Financing To Deposit Ratio 

(FDR), Cash Ratio (CR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak ketiga 

(DPK) Terhadap tingkat Profitabilitas. Dari hasil penelitian tersebut Berdasarkan 

uji F Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Dana Pihak ketiga (DPK) berpengaruh simultan 

terhadap profitabilitas. Pengujian parsial Financing To Deposit Ratio (FDR) Tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Disebabkan karena pembiayaan yang di 

salurkan tidak memberikan keuntungan yang besar bagi bank. Capital Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Profitabilitas (ROA). Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

Profitabilitas (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan 

signifikam terhadap Profitabilitas (ROA). 

2.12  Hipotesis penelitian  

H1  = Spread (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

H2 = Fee Based Income (X2) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas  

H3  = Financing to Deposit Ratio (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas 

H4 = Capital Adequacy Raatio (CAR) (X4) berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas 


