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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut pemaparan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan 

beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini : 

1. Slamet Riyadi (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh pembiayaan 

bagi hasil, pembiayaan jual beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah 

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan atas fenomena yang terjadi yaitu meningkatnya 

volume usaha perbankan syariah yang tentunya menimbulkan pertanyaan, mengapa 

bank syariah bisa menguntungkan padahal tujuan utama bank syariah tidak mencari 

laba, mungkin karena produk pembiayaan yang menguntungkan sehingga membuat 

bank syariah mendapat keuntungan. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut 

ialah laporan keuangan triwulan dari Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia 

pada periode 2010-2013. Peneliti menggunakan metode purposive sampling. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat temuan dimana secara 

parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank 

umum syariah devisa, pembiayaan jual beli secara parsial berpengaruh positif 
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signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh 

positif terhadap ROA bank umum syariah devisa. NPF secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. 

Persamaan : 

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini NPF. 

2. Menggunakan metode purposive sampling. 

Perbedaan : 

1. Tahun yang digunakan dalam penelitian terdahulu mulai 2010-2013, sedangkan 

penelitian ini mulai dari tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen FDR, sedangkan 

penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu laporan keuangan 

triwulan dari BUS, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

tahunan. 

 

2. Nur Gilang Gianini (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. 

Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa spesifikasi faktor-faktor yang 

dimaksudkan ialah FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil untuk mengetahui 

keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Dengan penelitian yang dilakukannya bertujuan untuk 
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mengetahui, apakah fakta dilapangan tentang jumlah pembiayaan mudharabah lebih 

kecil daripada pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah sendiri 

merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Sedangkan pembiayaan 

mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di Bank Syariah 

karena menggunakan prinsip bagi hasil. Data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut ialah laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada 

di Indonesia pada periode 2010-2012 yang berjumlah 11. Peneliti menggunakan 

metode purposive sampling dimana kriteria sampel yang digunakana adalah Bank 

UmumSyariah yang menyajikan laporan keuangan triwulan pada periode tahun 2010-

2012 dan harus memiliki kelengkapan data. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

terdapat temuan dimana secara simultan FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi 

hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, tetapi secara parsial FDR 

berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, NPF tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. 

Persamaan : 

1. Pada Faktor-faktor yang mempengaruhi (variabel Independen) seperti tingkat 

bagi hasil, NPF, ROA. 

2. Pada variabel Dependennya pembiayaan perbankan syariah.. 

3. Menggunakan pembiayaan mudharabah sebagai variabel dependen. 
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Perbedaan : 

1. Tahun yang digunakan dalam penelitian terdahulu mulai 2010-2012, sedangkan 

penelitian ini mulai dari tahun 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen FDR dan CAR, 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu laporan keuangan 

triwulan dari BUS, sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan 

tahunan. 

 

3. Nugroho Heri Pramono  (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pembiayaan 

Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini diangkat karena 

adanya fenomena yang ditemukan bahwa mayoritas protofolio pembiayaan bank 

syariah didominasi pembiayaan murabahah atau jual-beli. Total pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiyaan dengan prinsip 

jual-beli.  Data yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulanan bank 

syariah di Indonesia dari tahun 2010-2012. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

11 bank syariah. Tekhnik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa 

berdasarkan uji simultan (bersama-sama) diketahui bahwa hipotesis pertama diterima 

atau dapat disimpulkan bahwa  deposito mudharabah, spread bagai hasil, dan tingkat 
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bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil. Berdasarkan uji parsial (individu) diketahui bahwa spread bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dan tingkat bagi hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

Persamaan : 

1. Menggunakan variabel independen Tingkat Bagi Hasil. 

2. Menggunakan teknik pemilihan sampel purposive sampling. 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2010-2012, 

sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen spread bagi hasil, 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulanan, sedangkan 

penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. 

 

4. Puji Hadiyati  (2013) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non performing 

financing (NPF) pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank muamalat. 

Penelitian ini diangkat karena adanya fenomena dominasi produk pembiayaan dengan 

pola jual-beli yang disebabkan risiko yang kan dihadapi bank lebih kecil daripada 

skim pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Tingginya tingkat 

risiko yang dihasilkan pembiayaan dengan skema mudharabah dan musyarakah 
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dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau NPF. Data yang digunakan adalah 

salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia, yaitu Bank 

Muamalat Indonesia dan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan 

triwulanan selama 5 tahun mulai 2006 sampai tahun 2010. Yang diperoleh dari 

website Bank Muamalat Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu purposive sampling yang dengan cermat mengambil objek penelitian yang 

selektif dan mempunyai ciri yang spesifik. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan 

bahwa secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan NPF 

pembiayaan musyrakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia selama periode penelitian. 

Persamaan : 

Menggunakan teknik pemilihan sampel purposive sampling. 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan periode 2006-2010, 

sedangkan penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen pengaruh non 

performing financing (NPF) pembiayaan mudharabah dan musyarakah, 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan triwulanan, sedangkan 

penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan 
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5. Muhammad Luthfi Qolby (2012).  

 Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor – faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah adalah Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA). 

Penelitian ini dilakukan karena adanya pembiayaan yang diberikan sektor perbankan 

pada sektor riil yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pada iklim dunia 

usaha dan investasi yang kemudian meningkatkan pendapatan nasional. Menurut 

Ryantiar, (2013) dalam Muhammad Luthfi Qolby, (2013) menyatakan bahwa fungsi 

bank ialah sebagai perantara dari dua pihak yang kelebihan ataupun kekurangan dana. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah laporan perbankan syariah meliputi 

jumlah jaringan kantor perbankan syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS) dan 

Unit Usaha Syariah (UUS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah error 

correction model, melalui uji prasyarat yaitu uji stasioneritas, uji statistic dan uji 

asumsi klasik. Hasil pada penelitian ini ialah pada jangka panjang Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Return On Assets (ROA) 

berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. Namun Pada jangka pendek Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh 

secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

berpengaruh secara statistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. 
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Persamaan : 

1. Pada faktor – faktor yang mempengaruhi (variabel Independen) Dana Pihak 

Ketiga (DPK), dan Return On Assets (ROA). 

2. Pada Variabel Dependennya yaitu Pembiayaan Perbankan Syariah. 

3. Data yang digunakan ialah laporan keuangan dari BUS. 

Perbedaan : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu seperti laporan pada Unit 

Usaha Syariah (UUS), sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI), sedangkan penelitian ini menggunakan BUS. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan metode error correction model, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama Peneliti 

/ Tahun 
Judul Penelitian 

Sampel 

Penelitian 
Variabel 

Tehnik Analisis 

Data 
Hasil Penelitian 

1. Slamet Riyadi 

(2014).  

 

Pengaruh 

Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pembiayaan 

Jual Beli, 

Financing to 

Deposit Ratio 

(FDR) dan Non 

Performing 

Financing (NPF) 

terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia  

Bank Umum 

Syariah devisa 

yang secara 

rutin 

mempublikasik

an laporan 

keuangan 

triwulan pada 

periode tahun 

2010-2013. 

Variabel 

Independen : 

Pembiayaan Bagi 

Hasil, Pembiayaan 

Jual Beli, Financing 

to Deposit Ratio 

(FDR) dan Non 

Performing Financing 

(NPF) 

 

Variabel Dependen : 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 

 

Menggunakan 

Purpose Sampling, 

dengan alat analisis 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

adalah uji asumsi 

klasik, analisis 

regersi linear 

berganda, uji 

hipotesis, uji 

koefisien 

determinasi. 

Secara parsial pembiayaan 

bagi hasil berpengaruh negative 

signifikan terhadap ROA bank 

umum syariah devisa, pembiayaan 

jual beli secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA 

bank umum syariah devisa.FDR 

secara parsial berpengaruh positif 

terhadap ROA bank umum syariah 

devisa. NPF secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap ROA bank 

umum syariah devisa. 

2. Nur Gilang 

Gianini (2013).  

 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan 

Mudharabah pada 

Bank Umum 

Bank Umum 

Syariah yang 

menyajikan 

laporan 

keuangan 

Variabel 

Independen : 

Financing to Deposit 

Ratio (FDR), Non 

Performing Financing 

Menggunakan 

Purpose Sampling, 

dengan alat analisis 

yang digunakan 

dalam penelitian ini 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan 

tingkat bagi hasil secara simultan 

berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah. Untuk hasil secara 
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Syariah di 

Indonesia.  

triwulan pada 

periode tahun 

2010-2012 

(NPF), Return on 

Assets (ROA), 

Capital Adequacy 

Ratio CAR), dan 

Tingkat Bagi Hasil. 

Variabel Dependen : 

Pembiayaan 

Mudharabah. 

 

adalah regresi 

berganda. 

parsial, variabel FDR berpengaruh 

negatif terhadap pembiayaan 

mudharabah. Variabel NPF tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah. Sedangkan untuk 

variabel ROA, CAR, dan tingkat 

bagi hasil berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan mudharabah. 

3. Nugroho 

Pramono 

(2013).  

 

Optimalisasi 

Pembiayaan 

Berbasis Bagi Hasil 

pada Bank Syariah 

di Indonesia 

 

Bank umum 

syariah yang 

menyajikan 

laporan 

keuangan 

triwulanan dari 

tahun 2010-

2012. 

Variabel 

Independen : 

Deposito 

mudharabah, spread 

bagi hasil, dan tingkat 

bagi hasil. 

 

Variabel Dependen : 

Pembiayaan berbasis 

bagi hasil bank 

syariah 

Menggunakan 

Purpose Sampling, 

dengan alat analisis  

Regresi linier 

berganda. 

Sebelumnya 

dilakukan uji 

normalitas, 

autokorelasi, 

heterokedastisitas, 

dan 

multikolinieritas. kesalahan untuk melihat hubungan jangka pendek. 

Berdasarkan uji simultan 

(bersama-sama) diketahui bahwa 

hipotesis pertama diterima atau dapat 

disimpulkan bahwa  deposito 

mudhrabah, spread bagi hasil, dan 

tingkat bagi hasil secara bersama-

sama berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan berbasis bagi 

hasil. Berdasarkan uji parsial 

(individu) diketahui bahwa spread 

bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bagi hasil dan 

tingkat bagi hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembiayaan bagi 

hasil. 

 

4. Puji Hadiyati 

(2013). 

Analisis Pengaruh 

Non Performing 

Financing (NPF) 

Pembiayaan 

Bank Umum 

Syariah yang 

beroperasi di 

Indonesia, 

Variabel 

Independen : 

Non Performing 

Financing (NPF) 

Menggunakan 

Purpose Sampling, 

dengan alat analisis 

regresi berganda 

Secara parsial NPF 

pembiayaan mudharabah 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, sedangkan NPF 
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Mudharabah dan 

Musyarakah pada 

Bank muamalat 

yaitu Bank 

Muamalat 

Indonesia dan 

menggunkan 

laporan 

keuangan 

triwulanan 

selama 5 tahun 

terhitung mulai 

2006 sampai 

2010. 

 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah. 

 

Variabel Dependen : 

Bank muamalat 

dan uji hopotesis. pembiayaan musyarakah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Secara bersama-sama 

NPF pembiayaan mudharabah dan 

NPF pembiayaan musyrakah 

berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas Bank Muamalat 

Indonesia selama periode penelitian. 

5. Muhammad 

Luthfi Qolby 

(2012).  

 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Pembiayaan pada 

Perbankan Syariah 

di Indonesia 

Periode Tahun 

2007-2013. 

 Variabel Independen 

: 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Sertifikat 

Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI), 

dan Return On Assets 

(ROA) 

 

Variabel Dependen : 

Pembiayaan pada 

perbankan syariah 

Menggunakan  

Error Correction 

Model dengan uji 

prasyarat yaitu uji 

stasioneritas, uji 

statistik dan uji 

asumsi klasik. 

Hasil penelitian mengatakan 

bahwa dalam jangka panjang secara 

bersama-sama Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Sertifikat Wadiah 

BankIndonesia (SWBI) dan Return 

On Assets (ROA) berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap 

Pembiayan. Dalam jangka pendek 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Nilai 

ECT yang signifikan menunjukkan 

bahwa model jangka pendek dapat 

digunakan. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah pada jangka 

panjang Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 

(SWBI) dan Return On Assets 

(ROA) berpengaruh secara statistik 
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terhadap pembiayaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. Pada 

jangka pendek Return On Assets 

(ROA) tidak berpengaruh secara 

statistic terhadap pembiayaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

Sedangkan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia (SWBI) berpengaruh 

secara statistik terhadap pembiayaan 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

 



25 
 

 
 

2.2 Landasan Teori 

Berikut ini merupakan uraian dari teori-teori yang mendasari dan 

mendukung penelitian ini. 

2.2.1 Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam 

teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan/bank merupakan kumpulan kontrak 

(nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer 

(agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. 

Hubungan keagenan pada perusahaan perbankan lebih kompleks jika dibandingkan 

dengan perusahaan non bank. Hal tersebut karena adanya hubungan antara agen 

dengan pemilik juga adanya hubungan antara agen dengan debitur dan agen dengan 

regulator. Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan 

mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.  

2.2.2 Pengertian Bank Syariah 

 Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia 

nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit  usaha syariah dan kantor 

cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam.
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2.2.2.1  Fungsi Bank Syariah 

 Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Th 2008 tentang perbankan syariah, 

disebutkan bahwa fungsi bank syariah adalah  menjalankan fungsi penghimpunan  

dan fungsi  penyaluran dana kepada masyarakat.  Secara umum fungsi utama bank 

syariah adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan dana 

kembali kepada masyarakat. 

2.2.2.2  Prinsip Syariah 

 Prinsip perbankan syariah adalah digunakanya bagi hasil (profit and loss 

sharing) sebagai pengganti bunga. Prinsip bagi hasil inilah yang membedakan 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional 

menganut sistem interest (bunga) dalam setiap transaksinya. Disamping  itu,  prinsip  

perbankan  syariah  sangat  memperhatikan  kemaslahatan bagi orang banyak 

(maslahah al-amanah). 

2.2.3 Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah  

 Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal yang 

disebut shabibul mal/rabbul mal (pemodal yang tidak bisa berbisnis), menyediakan 

modal (100 persen) pada pengusaha sebagai pengelola, yang biasa disebut mudharib 

(pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal), dengan syarat bahwa 

keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang 

ditentukan sebelum akad (Ascarya, 2007:60). Bila terjadi kerugian karena proses 

normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian 

sepenuhnya ditanggung pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan 
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keahliannya yang telah dicurahkan. Jika sebaliknya, kelalaian ditimbulkan oleh 

pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Disini peran pengelola 

tidak mendapat gaji hanya mencurahkan tenaga serta keahliannya dan pemilik modal 

tidak diperkenankan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. 

2.2.3.1 Rukun Dan Syarat Pembiayan Mudharabah  

 Menurut Rizal, Aji Erlangga dan Ahim dalam Akuntansi Perbankan 

Syariah (2009:124) terkait rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah meliputi  

1. Pelaku dan Transaktor 

 Kedua belah pihak disini sebagai investor dan pengelola dana. Investor dapat 

disebut dengan istilah shahibul maal atau rabbul maal, sedangkan pengelola 

modal disebut dengan istilah mudharib. 

2. Objek Mudharabah 

 Objek Mudharabah meliputi modal dan usaha. Sedangkan pemilik modal 

menyerahkan modal sebagai objek mudharabah, dan pelaksana usaha 

menyerahkan kerjanya juga sebagai objek mudharabah. Tanpa adanya kedua 

objek ini, mudharabah tidak dibenarkan. 

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak 

 Ijab dan Kabul atau persetujuan kedua belah pihak mudharabah yang 

merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (antaraddin minkum), kedua 

belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. 

Pemilik dana perannya mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha 

perannya mengkontribusi kerja. 
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4. Nisbah Keuntungan 

 Prosentase 

 Bagi Untung dan Bagi Rugi 

 Jaminan 

 Menentukan Besarnya Nisbah 

 Menurut PSAK 105 paragraf 8, tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha 

menyatakan bahwa “Pada prinsipnya, dalam penyaluran (pembiayaan) mudharabah 

tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka 

pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga, dan 

jaminan tersebut dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. 

2.2.3.2  Jenis Mudharabah 

Secara umum menurut Ascarya(2007:63)  mudharabah terdiri dari dua 

jenis, yaitu: 

1.      Mudharabah muthlaqah 

Shahibul mal memberikan kebebasan pada mudharib untuk melakukan usaha apa 

saja yang diinginkan mudharib maka mudharib harus diberi otoritas untuk 

menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. 

2.      Mudharabah muqayyadah 

Shahibul mal boleh menentukan usaha apa yang dilakukan oleh mudharib, dan 

mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. 
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Dari kedua jenis pembiayaan mudharabah tersebut, yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah mudharabah muqayyadah. Pembiayaan mudharabah 

muqayyadah dianggap cocok dalam penelitian ini karena merupakan solusi bank 

syariah untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang, sekaligus terhindar dari 

penurunan protofolio pembiayaan (run off) karena pembiayaan yang menggunakan 

basis angsuran dengan jangka waktu pendek. Mudharabah muqayyadah adalah akad 

yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik 

modal dengan pengelola. Nisbah bagi hasil dari akad itu disepakati di awal untuk 

dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Rizal, Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim dalam Akuntansi Perbankan Syariah : 

Teori dan Praktik Kontemporer, 2009 
Gambar 2.1 

Alur Transaksi Mudharabah 

Bank Syariah 

(shahibulmaal) Nasabah (Mudharib) 

Menerima porsi 

laba 

Akad Mudharabah 

Menerima porsi 

laba 

Menerima Kembalian 

Modal 

Hasil Usaha : 

- Keuntungan dibagi sesuai nisbah 

- Kerugian tanpa kelalaian nasabah 

ditanggung oleh Bank Syariah 

Proyek Usaha 
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wadiah 

Mudharabah 

Mudharabah Mulaqah 

2.2.4 Dana Pihak Ketiga  

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) 

disebutkan bahwa,”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam 

bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 

3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. 

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang 

terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan 

deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke 

berbagai jenis pembiayaan (Nur Kurnaliyah, 2011:30). 

 

  

 

 

Sumber : diolah 

Gambar 2.2 

Penghimpunan Sumber Dana 

 

 

Masyarakat 

Bank  Syariah 
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1) Dana Titipan (Al-wadiah)  

Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, 

baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan 

saja si penitip menghendaki. 

2) Investasi 

(a) Al-Mudharabah 

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak 

sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib 

(pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan 

mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Hasil 

usaha bagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bila bank 

menggunkannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank 

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.  

(b) Al-Mudharabah Mulaqah 

Penerapan Al-Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito 

sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah 

dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan 

bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun teknik perbankan. 
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Menurut Rizal, Aji Erlangga dan Ahim dalam Akuntansi Perbankan 

Syariah 2009 : berikut yang termasuk dalam dana pihak ketiga : 

1) Giro 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet, giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau 

pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah mekanisme giro yang dibenarkan 

ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dalam praktik perbankan yang 

umum digunakan adalah giro wadiah. 

Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana 

mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut 

dan bank wajib mengembalikan sewaktu-waktu jika penitip mengambil dana 

tersebut. Nasabah yang bertindak sebagai penitip dana disebut mudi’ dan bank 

yang bertindak sebagai penerima disebut muda’. Keuntungan dari pengelolaan 

dana titipan tersebut menjadi milik bank karena wadiah adalah qard dan tidak 

ada bonus yang diberikan pada pemilik dana sehinggan bank syariah 

diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana sesuai dengan 

kesepakatan diawal. 

Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak 

penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, 

dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah 

yang disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya giro wadiah dan giro 

mudharabah sama hanya perbedaannya pada giro wadiah pemberian bonus 
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diberikan secara sukarela sedangkan pada giro mudharabah insentif yang 

diterima nasabah adalah bagi hasil dalam prosentase tertentu yang harus dibayar 

bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. 

2) Tabungan 

Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

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

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam perbankan 

syariah mekanisme tabungan sama dengan giro, ada tabungan mudharabah dan 

tabungan wadiah. 

Tabungan mudharabah dan penghimpun dana bentuk lainnya yang 

menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 

tentang Akuntansi Mudharabah khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk 

pengelolaan dana. Dalam PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang 

diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui 

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non-kas 

yang diterima, sedangkan di akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer 

diukur sebesar nilai tercatatnya. 

Tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan 

mudharabah. Perbedaannya dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. 

Berdasarkan PAPSI 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran 

atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan wadiah 
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yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Insentif yang 

diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak 

ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam presentase tertentu yang harus 

dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank 

syariah. 

3) Deposito 

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas 

simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada 

bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang 

memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah 

menyebutnya rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening 

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

tabungan itu dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan rekening investasi oleh 

bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (financing). 

𝐿𝑁 𝐷𝑃𝐾 = 𝐺𝑖𝑟𝑜 + 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎ℎ) + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜

+ 𝑇𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ) 

2.2.5 Tingkat Bagi Hasil 

 Tingkat prosentase dalam pembagian keuntungan yang dihitung dari 

pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

(Maryanah, 2006). Bagi hasil merupakan sebuah bentuk pengembalian dari kontrak 

investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak 
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dianggap tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena pada 

perolehan itu sendiri tergantung hasil usahanya. Perbankan syariah umumnya 

mengaplikasikan dengan sistem profit sharing maupun revenue sharing yang sesuai 

dengan kebijkan masing-masing bank untuk memilih salah satu sistem yang ada (Siti 

Zayyini H, 2012). 

 Menurut Nugroho (2013) tingkat bagi hasil merupakan rata-rata tingkat 

imbalan atas rasio Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Untuk pengukuran 

tingkat bagi hasil dapat dihitung dengan (Nugroho, 2013) : 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑔𝑖 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
𝐵𝑎𝑔𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
 𝑥100% 

2.2.6 Return On Assets (ROA)  

Return On Assets (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat 

diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba – laba pada periode yang akan datang. Rumus yang 

digunakan oleh Bank Indonesia dan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥100% 
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2.2.7 Non Performing Financing (NPF) 

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan 

kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur 

tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko kredit tercermin dari posisi rasio 

pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai Non Performing Financing 

(NPF). Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat atau 

berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan syarat-syarat 

yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan 

tanda-tanda terlebih dahulu. Non Performing Financing dalam perbankan Syariah 

atau Non Performing Loans dalam perbankan konvensional adalah jumlah kredit 

yang tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan 

macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.  

𝑁𝑃𝐹 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑢𝑑ℎ𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ
𝑥100% 

 

2.2.8 Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Pembiayaan 

Mudharabah Perbankan Syariah 

 Dana Pihak Ketiga sangat  berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah  perbankan syariah sebab semakin tingginya pengaruh dana pihak ketiga 

maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan terhadap masyarakat. 
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 Hasil penelitian terdahulu yaitu, Muhammad Luthfi Qolby (2013) 

menjelaskan bahwa pada jangka panjang juga jangka pendek  Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh secara startistik terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. Hasil tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wuri Arianti Novi Pratami (2011) menjelaskan bahwa secara parsial Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Serta Latifatul Mufidah 

(2012) menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah namun pada uji t Dana Pihak Ketiga (DPK) belum terbukti signifikasinya 

terhadap pembiayaan murabahah. Dan juga sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mufqi Firaldi (2013), menjelaskan bahwa dalam jangka pendek Dana 

Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan. 

2.2.9 Hubungan Tingkat Bagi Hasil dengan Pembiayaan Mudharabah 

Perbankan Syariah 

 Tingkat Bagi Hasil sangat  berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah  perbankan syariah sebab semakin tingginya tingkat bagi hasil maka 

semakin tinggi pula minat nasabah sebagai entrepreneur untuk menjadi mitra  

pembiayaan mudharabah sehingga berdampak pada peningkatan pada pembiayaan 

mudharabah di perbankan syariah. 

 Hasil penelitian terdahulu yaitu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa 

secara simultan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 
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2.2.10 Hubungan Return On Asset (ROA) dengan Pembiayaan Mudharabah 

Perbankan Syariah 

 Return On Asset (ROA) sangat  berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah  perbankan syariah sebab semakin tingginya pengaruh Return On Asset 

(ROA)  maka semakin tinggi pula pendapat bank serta tingkat bagi hasil dengan 

nasabah juga semakin tinggi.  

 Hasil penelitian terdahulu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa secara 

simultan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabahdan secara parsial 

ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Berbeda dengan hasil 

penelitian dari Muhammad Luthfi Qolby.(2013) yang menjelaskan bahwa dalam 

jangka panjang secara statistik ROA berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan 

syariah namun dalam jangka pendek ROA tidak berpengaruh secara statistik terhadap 

pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian dari Wuri Arianti Novi 

Pratami (2011) secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

sedangkan secara simultan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 
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2.2.11 Hubungan Non Performing Financing (NPF) dengan Pembiayaan 

Mudharabah Perbankan Syariah 

 Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayan 

mudharabah perbankan syariah karena semakin tinggi pengaruh NPF maka semakin 

rendah minat nasabah untuk melakukan pembiayaan. 

 Hasil penelitian terdahulu Nur Gianini (2013) menjelaskan bahwa secara 

simultan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan secara parsial NPF 

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian dari Wuri 

Arianti Novi Pratami (2011) secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan sedangkan secara simultan NPF berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan. Serta Latifatul Mufidah (2012) menjelaskan bahwa uji F menjelaskan 

NPF berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah namun pada uji t NPF belum 

terbukti signifikasinya terhadap pembiayaan murabahah. Dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mufqi Firaldi (2013) menjelaskan bahwa NPF memiliki pengaruh 

jangka pendek terhadap pembiayaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, maka disusunlah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah  

Perbankan Syariah 

H2 : Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah  

Perbankan  Syariah 

H3 :  Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Mudharabah  Perbankan Syariah. 

H4 :  Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Mudharabah  Perbankan Syariah 

Pembiayaan  

Mudharabah 

Perbankan Syariah 

(Y) 

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) 

 

Non Performing Financing (NPF) (X4) 

 

Return On Asset (ROA) (X3) 

 

Tingkat Bagi Hasil (X2) 

 


