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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peneliti Terdahulu 

 

1. Devki Prasasti dan Prasetiono (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Financing to 

Deposit Ratio, Non Performing Financing, spread bagi hasil dan tingkat bagi 

hasil terhadap pembiayaan bagi hasil. Sampel penelitian diambil secara 

purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini 

adalah Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, spread bagi 

hasil dan tingkat bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

bagi hasil. Non Performing Financing  yang berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya Financing to Deposit 

Ratio, tingkat bagi hasil dan spread bagi hasil berpengaruh positif. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan  

b. Sampel yang digunakan yaitu bank umum syariah  

 

Perbedaan : 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel bebas yang digunakan 

financing to deposit ratio dan spread bagi hasil. Sedangkan pada penelitian saat 

ini variabel bebasnya menggunakan Non Performing Financing dan tingkat bagi 

hasil.
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2. Aal Hendri, Ethika, dan Yeasy Darmayanti (2013) 

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan 

syariah di Indonesia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah bank 

syariah yang beroperasi di Indonesia. Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa 

dana pihak ketiga dan financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap 

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Sedangkan Non 

Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan  

b. Sampel yang digunakan yaitu seluruh bank umum syariah yang ada di 

Indonesia. 

 

Perbedaan : 

 Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel bebas yang digunakan 

financing to deposit ratio. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan dana 

pihak ketiga dan Non Performing Financing sebagai variabel bebasnya. 

 

3. Nur Gilang Giannini (2013)  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio 

keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan triwulan. Hasil dari 
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penelitian ini adalah bahwa Financing to Deposit Ratio, Non Performing 

Financing, Return On Assets, Capital Adequacy Ratio, dan tingkat bagi hasil 

secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial 

variabel Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

mudharabah, sedangkan Non Performing Financing tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan mudharabah.  

Persamaan : 

a. Sampel yang digunakan yaitu  bank syariah 

b. Variabel independen yang digunakan yaitu Non Performing Financing 

 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian terletak pada variabel dependen yang hanya 

menggunakan pembiayaan mudharabah. Sedangkan pada dengan penelitian saat 

ini variabel dependen menggunakan pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu terdapat perbedaan variabel 

independen yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan  financing to 

deposit ratio, return on assets, dan capital adequacy ratio. Sedangkan pada 

penelitian saat ini variabel bebasnya menggunakan non performing financing dan 

tingkat bagi hasil. 

 

4. Nugroho Heri Pramono (2013) 

Tujuan dari penelitian ini mengenai optimalisasi pembiayaan berbasis bagi 

hasil pada bank syariah Indonesia menggunakan variabel deposito mudarabah, 

spread bagi hasil dan tingkat bagi hasil. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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secara simultan variabel deposito mudarabah, spread bagi hasil dan tingkat bagi 

hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, 

sedangkan secara parsial hanya variabel deposito mudarabah dan spread bagi 

hasil yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan  

b. Variabel independen yang sama yaitu tingkat bagi hasil  

 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian saat ini terletak pada sampel yang digunakan hanya 5 

bank syariah. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan seluruh bank umum 

syariah sebagai sampel penelitian. 

 

5. Nunung Ghoniyah dan Nurul Wakhidah (2012) 

Tujuan dari penelitian ini membahas tentang pembiayaan musyarakah dari 

sisi penawaran pada perbankan syariah di Indonesia. Teknik analisis yang 

digunakan adalah adalah analisis regresi linier berganda dan sample t-tes. Sampel 

yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS). Hasil penelitian mengemukakan bahwa secara parsial variabel modal 

sendiri mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Secara parsial 

variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara tidak 

signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran perbankan 

syariah di Indonesia. Secara parsial variabel bagi hasil mempunyai hubungan 
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positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi penawaran di 

perbankan syariah di Indonesia.  

Persamaan : 

Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu menggunakan 

variabel modal sendiri dan dana pihak ketiga, menggunakan analisis deskriptif. 

 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian terletak pada variabel dependen yang hanya 

menggunakan pembiayaan musyarakah. Sedangkan pada dengan penelitian saat 

ini variabel dependen menggunakan pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 

 

6. Dita Andraeny (2011) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisi pengaruh dari dana pihak 

ketiga, tingkat bagi hasil, dan non performing financing terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini dari periode tahun 2006 sampai dengan 2010. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan non 

performing financing tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu Pembiayaan  
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b. Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga, Non 

Performing Financing dan tingkat bagi hasil.  

 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian ini terletak pada aplikasi untuk menganalisis data 

yang menggunakan (Partial Least Square) PLS. Sedangkan pada penelitian saat 

ini aplikasi untuk menganalisis data yang digunakan adalah (Statistical Package 

for Social Science) SPSS. 

 

7. Wuri Arianti Novi Pratami dan Harjum Muharam (2011) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari dana pihak 

ketiga, capital adequacy ratio, non performing financing dan return on assets 

terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat 

Indonesia Periode 2001-2011). Hasil Penelitian pada Penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial hanya dana pihak ketiga yang berpengaruh signifikan positif 

terhadap pembiayaan, sedangkan capital adequacy ratio, non performing 

financing dan return on assets tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara 

simultan variabel dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, non performing 

financing dan return on assets berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 

Persamaan : 

a. Variabel dependen yang digunakan yaitu pembiayaan  

b. Variabel independen yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga dan Non 

Performing Financing.  
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Perbedaan : 

Perbedaan penelitian terletak pada sampel yang digunakan hanya Bank 

Muamalat. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan seluruh bank umum 

syariah sebagai sampel penelitian. 

Tabel 2.1 

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Nama 

Peneliti 
Variabel Hasil Penelitian 

Devki 

Prasasti dan 

Prasetiono 

(2014) 

 

Independen : 

Financing to Deposit 

Ratio, Non Performing 

Financing, spread bagi 

hasil dan tingkat bagi 

hasil 

Dependen : 

Pembiayaan bagi hasil 

Financing to Deposit Ratio, Non Performing 

Financing, spread bagi hasil dan tingkat bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan bagi hasil. Non Performing 

Financing yang berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan bagi hasil, sedangkan ketiga 

variabel lainnya Financing to Deposit Ratio, 

tingkat bagi hasil dan spread bagi hasil 

berpengaruh positif. 

Aal Hendri, 

Ethika, dan 

Yeasy 

Darmayanti 

(2013) 

 

Independen : 

Dana Pihak Ketiga, 

Financing to Deposit 

Ratio, dan Non 

Performing Financing 

Dependen : 

Pembiayaan bagi hasil 

Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit 

Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil. Sedangkan Non Performing 

Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

Nur Gilang 

Giannini 

(2013)  

 

Independen : 

Financing to Deposit 

Ratio, Non Performing 

Financing, Return On 

Asset, Capital Adequacy 

Ratio, dan tingkat bagi 

hasil 

Dependen : 

Pembiayaan mudharabah 

Financing to Deposit Ratio, Non Performing 

Financing, Return On Asset, Capital Adequacy 

Ratio, dan tingkat bagi hasil secara simultan 

berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 

Secara parsial variabel Financing to Deposit 

Ratio berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

mudharaba, sedangkan Non Performing 

Financing tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk 

variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

mudharabah. 
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Nugroho 

Heri 

Pramono 

(2013) 
 

Independen : 

Deposito mudarabah, 

spread bagi hasil dan 

tingkat bagi hasil 
Dependen : 

Pembiayaan bagi hasil 

secara simultan variabel deposito mudarabah, 

spread bagi hasil dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan 

secara parsial hanya variabel deposito 

mudarabah dan spread bagi hasil yang 

berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil. 
 

Nunung 

Ghoniyah 

dan Nurul 

Wakhidah 

(2012) 

 

Independen : 

Penawaran bank syariah 

Dependen : Pembiayaan 

musyarakah 

secara parsial variabel modal sendiri dan bagi 

hasil mempunyai hubungan positif secara 

signifikan terhadap pembiayaan musyarakah 

dari sisi penawaran perbankan syariah di 

Indonesia. Secara parsial variabel dana pihak 

ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif 

secara tidak signifikan terhadap pembiayaan 

musyarakah dari sisi penawaran perbankan 

syariah di Indonesia 

Dita 

Andraeny 

(2011) 

Independen : 

Dana Pihak Ketiga, 

tingkat bagi hasil, dan  

Non Performing 

Financing,  

Dependen : 

Pembiayaan bagi hasil 

Dana Pihak Ketiga, dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

bagi hasil. Sedangkan Non performing financing 

tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil 

Wuri 

Arianti 

Novi 

Pratami dan 

Harjum 

Muharam 

(2011) 

 

Independen : 

Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio, 

Non Performing 

Financing, dan Return 

On Asset. 

Dependen : 

Pembiayaan  

Secara parsial hanya  Dana Pihak Ketiga  yang 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

pembiayaan. sedangkan  Capital Adequacy 

Ratio ,  Non Performing Financing, dan Return 

On Asset tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan. Secara simultan variabel  Capital 

Adequacy Ratio ,  Non Performing Financing, 

dan Return On Asset berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Stewardship Theory 

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana 

pengelola modal tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 

ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori 

ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 
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eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, 

selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward 

berusaha mencapai sasaran organisasinya Septiputri, (2013). Teori ini 

dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang didesain bagi para 

peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai 

pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. 

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat 

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain (Septiputri, 2013). Dalam teori stewardship diasumsikan 

bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. 

Kesuksesan perusahaan akan memaksimumkan utilitas kelompok manajemen dan 

memaksimalisasi utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimumkan 

kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut. Implikasi 

Teori Stewardship terhadap penelitian ini difokuskan agar dapat menjelaskan ke 

harmonisasian antara pengelola modal dengan pemilik modal dalam mencapai 

tujuan bersama.  

 

2.2.2 Pengertian Dasar Perbankan Syariah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
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hidup rakyat. Sedangkan Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah mengacu pada al-Qur'an dan Al-

Hadits Nabi Muhammad SAW dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Menurut Undang- Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, 

dinyatakan bahwa:  

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 

1 angka 1).  

b. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah disebut bank syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaann Rakyat Syariah (Pasal 1 angka 7).  

c. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 8).  

Menurut Wiroso (2011) Bank syariah sebagai lembaga intermediasi 

melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpunan dana dari 

masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip wadiah yad dhamanah dan prinsip 

mudharabah mutlaqah. Dana bank syariah yang dihimpun dari pihak ketiga 

diberikan dengan cara penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan tiga 

cara yaitu dengan prinsip jual beli murabaha, prinsip bagi hasil mudharabah dan 

prinsip ujroh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiyaaan, bank syariah akan 
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memperoleh pendapatan, dalam prinsip jual beli syariah disebut dengan margin 

atau keuntungan yang ditetapkan, dan prinsip bagi hasil mendapatkan bagi hasil 

dari keuntungan usaha, serta dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). 

Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama 

yang merupakan pendapatan yang akan dibagikan, pendapatan yang merupakan 

unsur perhitungan distribusi bagi hasil. Bank syariah akan mendapatkan 

pendapatan operasi lain yang berasal dari pendapatan jasa bank yang merupakan 

pendapatan penuh dari bank. 

 

2.2.3 Aktivitas Usaha Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara dengan unit-

unit yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dan unit-unit yang lain yang 

mengalami kekurangan dana (defisit unit). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat 

disalurkan kepada pihak-pihak yang memperlukan dan memberikan manfaat 

kepada kedua belah pihak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dananya 

dalam bank Syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan atau 

financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga (Rivai dan Arviyan, 2010). 

 Menurut fungsinya, Aktivitas usaha bank Syariah adalah penghimpunan 

dana (funding) dan penyaluran dana atau pembiayaan (financing). 

a. Penghimpun dana (funding) 

Penghimpunan dana atau disebut funding adalah kegiatan pengumpulan dana 
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atau penghimpunan dari masyarakat atau biasa disebut dana pihak ketiga 

(DPK) dalam bentuk simpanan dan investasi yang menganut prinsip Syariah. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar 

yang paling diandalkan oleh bank. (Kautsar, 2012). 

 
b. Penyaluran dana atau pembiayaan (financing) 

Pembiayaan atau financing adalah Bank syariah dapat menyalurkan dana 

yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transakasi atau 

kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola 

investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman (Kautsar, 

2012). 

 

2.2.4 Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan digunakan untuk membantu dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat terutama masyarakat muslim, tersedianya dana untuk kebutuhan 

pengembangan usaha, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan 

produksinya, membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor usaha baru 

dengan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. 

Fungsi dari pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang dimana 

dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam 

dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk usaha sehingga 

uang terus berputar (Muhammad, 2014). 

Menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi: 

 

1. Pembiayaan Produktif  

Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti 
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luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, 

maupun investasi.  

2. Pembiayaan Konsumtif  

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumya perorangan. 

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif 

dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah, 

Pembiayaan Konsumen Akad IMBT, Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah, 

Pembiayaan Konsumen Akad Istishna, Pembiayaan Konsumen Akad Qard + 

Ijarah. 

Sedangkan Pembiayaan produktif dapat dibagi kedalam tiga hal berikut: 

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)  

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, baik secara kuantitatif, jumlah hasil produksi, atau secara kualitatif, 

yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan 

perdagangan untuk peningkatan dari suatu barang. 

2. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital 

goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan 

investasi juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk 

usaha.  
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3. Pembiayaan multi guna  

Pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untk memenuhi 

berbagai kebutuhan seperti pendidikan, pernikahan, pembelian peralatan 

rumah tangga, dan sebagainya (Nurbaya, dan Wahyudi, 2013).  

 

2.2.5 Pembiayaan Bagi Hasil  

Bagi hasil adalah bentuk return dari persetujuan atau kontrak investasi. 

Dalam Pembiayaan bagi hasil terdapat 4 akad, yaitu musyarakah, mudharabah, 

musaqah dan muzara‟ah. Dalam operasional bank syariah banyak digunakan 

akad musyarakah dan mudarabah. Jenis bagi hasil terbagi menjadi dua yaitu 

dengan Profit Sharing dan Revenue Sharing. Dalam profit sharing pembagian 

bagi hasil ditentukan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dikelola 

oleh nasabah dan revenue sharing adalah pembagian bagi hasil yang didasarkan 

pada perolehan pendapatan yang diterima oleh nasabah dalam menjalankan 

usahanya. 

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara 

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh 

pemilik dana. (PSAK 105) sesuai kesepakatan di awal serta risiko ditanggung oleh 

bank kecuali terjadi kesalahan diakibatkan oleh nasabah. 

Akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
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dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset 

non-kas yang diperkenankan oleh Syariah. (PSAK 106) bank tidak menanggung 

sepenuhnya atas kebutuhan modal usaha nasabah dan untuk pembagian 

keuntungan serta risiko ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu bank dan 

nasabah 

Pembiayaan Bagi Hasil adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak 

pemilik modal kepada bank dan pihak bank menyalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan dana untuk mendukung usaha yang telah direncanakan dengan 

prinsip sistem bagi hasil. Pembiayaan Bagi Hasil dapat diperoleh dari (Prasasti, 

dan Prasetiono, 2014) : 

Pembiayaan Bagi Hasil = Ln (Pembiayaan Prinsip Mudharabah +  

Pembiayaan Prinsip Musyarakah) 

 

2.2.6  Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Bank sebagai lembaga penyalur keuangan antara pihak yang berlebihan 

dana (surplus unit) dan dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dengan 

cara menghimpun dana dari para nasabah atau pemilik dana yang kemudian 

disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah bertindak sebagai 

pengelola dana pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syariat islam untuk 

memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi mudharib sendiri 

ataupun bagi shahibul maal. Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan 

digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba opersional, maka hal ini 

seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga 

perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana 
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pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak 

ketiga maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank (Muhammad, 

2014) 

Dana Pihak Ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, 

sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk pembiayaan 

mudharabah, Dana Pihak Ketiga merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif 

besar. Dana Pihak Ketiga dapat diperoleh dari (Wuri dan Harjum, 2011) : 

Dana Pihak Ketiga =   
Total Dana Pihak Ketiga

Pembiayaan Bagi Hasil 
 

a) Giro 

Dalam perbankan syariah, terdapat 2 giro syariah (Karim,2013), yaitu giro 

wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan 

berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil 

jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan 

berdasakan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai 

mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul 

mal (pemilik dana).  Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam 

operasional bagi hasil (profit sharing).  

b) Deposito 

Deposito dalam bank syariah adalah simpanan yang memperoleh bagian dari 

laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebut deposito sebagai 

rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening ini juga dapat 

mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu 

dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank 
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syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (financing). 

Deposito syariah adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. 

Mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau 

persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik 

yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim, 

2013). Sedangkan mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan 

batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek 

investasinya (Karim, 2013). 

c) Tabungan 

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, dan/atau alat lainnya. Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan 

syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: 

“Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah 

tabungan yang berdasarkan prinsipmudharabah dan wadiah. 

 

a. Tabungan Wadiah. Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan 

dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank 

syariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah. Nasabah 

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah 
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untuk menggunkan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, 

sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yag dititipi dana atau 

barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana 

atau barang tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan 

tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. 

(Kasmir, 2013) 

b. Tabungan Mudharabah. Merupakan tabungan yang dijalankan 

berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, 

yakni mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. Bank syariah 

bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul mal. Bank 

syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk 

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan  dengan 

prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad 

mudharabah dengan pihak lain. (Kasmir, 2013) 

 

2.2.7  Non Performing Financing  

Non Performing Financing adalah suatu pembiayaan yang mengalami 

masalah dalam pengembaliannya mungkin dikarenakan beberap faktor dari pihak 

nasabah maupun dari pihak bank itu sendiri. Dalam peneitian Prasasti, dan 

Prasetiono, (2014) menyatakan suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam 

pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun 

internal dari bank itu sendiri. Non Performing Financing dapat digunakan untuk 

mengukur sejauh mana tingkat permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi 

oleh Bank Umum Syariah. Jika rasio ini semakin tinggi, menunjukkan kualitas 
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pembiayaan Bank Umum Syariah semakin buruk. Non Performing Financing  

Bank Umum Syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah 

dengan Pembiayaan Bagi Hasil yang diberikan (Muhammad, 2014). Berdasarkan 

kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam 

Non Performing Financing  adalah pembiayaan kurang kurang lancar, diragukan 

dan macet dan tidak lebih dari 5%. Non Performing Financing dapat diperoleh 

dari (Gianinni, 2013) : 

 NPF =   

 

 

2.2.8 Tingkat Bagi Hasil 

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan 

berbasis bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah, dimana pembiayaan bagi hasil 

ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada Natural Uncertainty Contratcs 

(NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return) 

baik dari segi jumlah maupun waktu (Arifin dan Rivai, 2010). Dalam pembiayaan 

bagi hasil, tingkat bagi hasil menunjukan perolehan keuntungan yang didapat oleh 

pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang 

diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil yang disalurkan pada waktu 

tertentu (Andraeny, 2011). Bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya 

memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan keuntungan tersebut 

bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan 

disalurkan berikutnya. Tingkat bagi hasil dapat diperoleh dari (Nugroho, 2013) :  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑘 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑎ℎ
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2.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar 

dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana 

merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank 

tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi 

sama sekali. Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang 

dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro 

wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan dan deposito mudharabah. Pertumbuhan 

setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam 

menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa 

pengendapan yang memadai.  

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan 

satu  barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank 

yang bersangkutan. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank 

untuk pembiayaan adalah simpanan. Secara operasional perbankan, dana pihak 

ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang 

terdapat pada sisi aktiva neraca bank, semakin besar sumber dana (simpanan) 

yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan yang semakin besar. 

(Wuri dan Harjum, 2011). 
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2.4 Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi 

Hasil 

Non  Performing  Financing  adalah suatu  rasio  yang  digunakan  bank 

untuk mengetahui berapa besar pembiayaan bermasalah dikarenakan pembiayaan 

tidak tertagih. Hal tersebut merupakan akibat dari risiko pembiayaan yang salah 

satunya adalah gagal bayar, dimana nasabah kesulitan dalam pelunasan akibat 

faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali.  

Rasio non performing financing  dikatakan wajar ketika berada disekitar 

3% - 5% dari Pembiayaan Bagi Hasil yang diberikan, untuk itu bank harus 

mampu menjaga rasio non performing financing . Jika rasio non performing 

financing  tinggi menunjukan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan 

mengatur jalannya pembiayaan karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. 

Untuk itu dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga 

mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah.  

Semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin 

ketat pengendalian dan kebijakan dalam pemberian pembiayaan sehingga 

mengakibatkan rendahnya pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini dapat 

diprediksi bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran 

pembiayaan bagi hasil bank syariah periode selanjutnya (Prasasti, dan Prasetiono, 

2014). 
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2.5  Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

Tingkat  bagi  hasil  diperoleh  dari  rata-rata  imbalan  atau  bagi  hasil  

yang diterima atas pembiayaan bagi hasil. Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi 

hasil yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan 

disalurkan khususnya bagi pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil 

yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan yang 

lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka 

semakin kecil pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan bank 

kepada masyarakat. (Andraeny, 2011). 

 

2.6  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah diuraikan bahwa dana pihak ketiga, non performing financing, tingkat bagi 

hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di bank syariah, dapat 

digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.7  Hipotesis 

 Berdasarkan penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori 

yang ada, diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

H2 : Non Performing Financing memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi 

Hasil 

H3 : Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil 

 


