
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil 

2.1.2.1   Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil 

 

Menurut Fitri (2015: 66), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah 

akad bersama dalam kegiatan usaha yang di dalamnya diperjanjikan adanya bagi 

hasil keuntungan yang akan didapat dari kedua belah pihak atau lebih dan 

jenisnya terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 

Jenis dari bagi hasil terdiri atas Profit Sharing  dan Revenue Sharing, 

dalam profit sharing pembagian hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang 

didapat dari usaha yang dijalankan nasabah, sedangkan untuk revenue sharing 

merupakan bagi hasil yang didasarkan atas perolehan pendapatan yang diterima 

nasabah dalam menjalankan usahanya (Utami, 2019: 37). 

2.1.2.2   Jenis Pembiayaan Bagi Hasil  

Pembiayaan bagi hasil dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Pembiayaan Mudharabah 

Dalam Nurhayati dan Wasilah (2014:128), akad mudharabah 

merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. 

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu 

kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Menurut Nurhayati 

kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam bahasa 

inggris disebut sebagai trust financing. Nurhayati menyebut bahwa Pemilik 



dana yang merupakan investor disebut beneficial ownership atau sleeping 

partner, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner. 

Dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, menurut Undang-

Undang Perbankan Syariah pasal 1 huruf c  memberikan penjelasan bahwa 

yang dimaksud dengan mudharabah adalah kerja sama dalam suatu usaha 

antara pihak pertama yang menyediakan modal dan pihak kedua yang 

bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai 

kesepakatan dalam akad, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank 

syariah kecuali apabila pihak kedua sengaja melakukan kesalahan ataupun 

kelalaian dan menyalahi perjanjian.(Wangsawidjaja , 2012:192). 

Berikut ini adalah pengertian jenis-jenis akad mudharabah menurut 

Nurhayati dan Wasilah (2014:130-131) : 

a. Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah Muthlaqah adalah pembiayaan dimana pemilik dana 

memberi kebebasan pada pengelola dana dalam pengelolaan 

investasinya. Pembiayaan  jenis ini disebut juga dengan investasi tidak 

terikat yang ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut 

akan dilakukan. Kebebasan disini bukan berarti bebas sebebas bebasnya, 

tetap saja tidak boleh digunakan untuk proyek atau investasi yang 

dilarang oleh Islam. 

b. Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah merupakan pembiayaan yang mana pemilik 

dana memberi batasan kepada pengelola mengenai dana, lokasi, dan cara 



dan objek investasi. Apabila pengelola melanggar rule yang telah 

diberikan oleh pemilik dana maka harus menanggung konsekuensi, 

termasuk konsekuensi keuangan. 

c. Mudharabah Musytarakah, adalah pembiayaan dimana pengelola dana 

menyertakan modal dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad 

yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari 

pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha diiringi kesepakatan 

tertentu, pengelola dana ikut menyertakan modalnya dalam usaha 

tersebut. Jenis pembiayaan ini adalah gabungan dari pembiayaan 

mudharabahi dan musyarakah. 

Bank memiliki hak mengawasi dan membina usaha nasabah dengan 

melakukan review dan meminta bukti dari laporan hasil usaha dengan bukti 

yang dapat dipertanggungjawabkan oleh nasabah. Pembagian hasil usaha dari 

nasabah dinyatakan dengan nisbah yang telah disepakati. Nisbah tersebut 

dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan 

antara pihak terkait (Wangsawidjaja, 2012:194). 

Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang 

bukan dalam bentuk piutang ataupun tagihan. Pembiayaan mudharabah 

dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembiayaan 

dalam bentuk barang harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable 

value) dan jumlahnya dinyatakan secara jelas. Penilaian barang sebaiknya 

dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan jasa penilai yang 

independen.(Wangsawidjaja, 2012:194). 



Pengembalian pembiayaan mudharabah dilakukan dengan dua cara, 

yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai 

dengan jangka waktu yang diberikan. Lalu untuk pembagian hasil usahanya 

dilakukan atas dasar laporan hasil usaha dari nasabah sebagai pengelola dana 

disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kerugian 

usaha yang dikelola oleh nasabah, ditanggung kerugiannya oleh bank dengan 

maksimal jumlah pembiayaan yang telah diberikan (Wangsawidjaja, 

2012:194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Pembiayaan Mudharabah 

 

Bagi bank syariah, tujuan pembiayaan mudharabah adalah untuk 

menyalurkan dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai 

keuntungan dari usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, 
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pembiayaan mudharabah dibutuhkan untuk memenuhi modal usahanya 

melalui sistem kemitraan dengan bank.(Wangsawidjaja, 2012:195). 

Pembiayaan mudharabah memiliki risiko tersendiri, antara lain credit 

risk yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah, risiko pasar yang disebabkan 

oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan disalurkan dalam valuta asing, 

risiko operasional yang disebabkan apabila terjadi internal fraud dalam bentuk 

pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, 

ketidak sesuaian pencatatan atas pajak secara disengaja, kesalahan, dan markup 

dalam akuntansi.(Wangsawidjaja, 2012:194). 

2. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah  transaksi penanaman dana dari dua 

atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan suatu usaha sesuai 

syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati dengan pembagian kerugian berdasarkan porsi 

modal masing-masing.(Wangsawidjaja, 2012:196). 

PSAK No.106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 

pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. 

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai usaha tertentu 

dalam musyarakah, baik usaha yang sedang berjalan maupun yang baru, 

selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil 

yang telah disepakati nisbah nya secara bertahap ataupun sekaligus kepada 



pihak lain. Investasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kas, setara kas, ataupun 

non kas.(Nurhayati dan Wasilah, 2014:150). 

Dalam Nurhayati dan Wasilah (2014:151-154), berdasarkan Ulama 

Fikih jenis musyarakah adalah sebagai berikut: 

a. Syirkah Al-Milk 

Syirkah Al-Milk memiliki arti kepemilikan bersama yang terjadi apabila 

dua orang atau lebih memiliki kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. 

Dalam hal ini, para mitra harus berbagi kekayaan berikut pendapatan yang 

dihasilkan berdasarkan pada porsi masing-masing sampai mereka 

memutuskan untuk menjual atau membagi. Dalam mengambil keputusan , 

harus disetujui oleh semua mitra yang tergabung dalam usaha. 

b. Syirkah Al’Uqud  

Syirkah Al’Uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan dua orang atau 

lebih untuk mencapai tujuan tertentu dalam usaha. Setiap mitra dapat 

berkontribusi dengan modal atau bekerja, serta berbagi keuntungan dan 

kerugian. Para pihak yang bersangkutan secara suka rela membuat kerja 

sama dalam suatu investasi dan berbagi keuntungan serta risiko. Akad 

jenis ini dibagi sebagai berikut. 

1). Syirkah Abdan, adalah bentuk kerja sama diantara kalangan pekerja 

atau profesional dan mereka sepakat mengerjakan suatu pekerjaan dan 

berbagi penghasilan yang diterima, profesi mereka dapat berbeda dan 

waktu yang dicurahkan pun dapat berbeda. 



2). Syirkah Wujuh, adalah bentuk kerja sama tanpa menyertakan modal. 

Para pihak terkait menyumbangkan reputasi, nama baik, dan credit 

withness. 

3). Syirkah ‘Inan, adalah bentuk kerja sama dengan modal, tanggungjawab 

dan pekerjaan para mitra berbeda dalam mengelola usaha. Para mitra 

bertindak sebagai agen bagi kepentingan pihak yang lainnya. 

4). Syirkah Mufawwadah, adalah bentuk kerja sama yang di dalamnya 

harus memiliki kesamaan modal, agama, keuntungan, pekerjaan dan 

risiko. Setiap mitra memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama 

mitra yang lain. 

Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah bertindak sebagai 

mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk 

membiayai usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan 

bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam mengelola usaha dengan tugas 

dan wewenang yang telah disepakati seperti me review, meminta bukti-bukti 

dari laporan hasil usaha dari nasabah dengan bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan.(Wangsawidjaja, 2012:197). 

Jangka waktu pembiayaan musyarakah, pengembalian dana, dan 

pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. 

Pengembalian pembiayaan musyarakah dilakukan dengan dua cara, secara 

angsuran maupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan. Pembagian hasil 

usaha dilakukan berdasar pada laporan hasil usaha nasabah dengan bukti 



pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (Wangsawidjaja, 2012:197-

198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Skema Pembiayaan Musyarakah 

Adapun tujuan serta manfaat pembiayaan ini menurut Wangsawidjaja 

(2012:198-199) sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

Manfaat bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan musyarakah 

adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh 

pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang 

dikelola. 
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2. Bagi Nasabah 

Manfaat bagi nasabah yang menerima pembiayaan ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan modal usaha melalui kemitraan dengan bank 

syariah. 

2.1.2.3   Pengukuran Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil 

Menurut Kristijadi dan Laksana (2012) pertumbuhan pembiayaan adalah 

perbandingan antara selisih total pembiayaan pada satu periode dengan periode 

sebelumnya terhadap total pembiayaan periode sebelumnya. Persamaan yang 

digunakan adalah:  

 

 

 

Pertumbuhan pembiayaan   =  
 

 

 

Keterangan: 

 

Pembiayaan : jumlah kredit atau pembiayaan tahun sekarang 

Pembiayaan-t : jumlah kredit atau pembiayaan tahun sebelumnya. 

 

2.1.3    Non Performing Financing 

2.1.3.1   Pengertian Non Performing Financing 

Non Performing Financing merupakan kredit bermasalah yang 

diklasifikasikan menjadi macet dan kurang lancar serta berdampak negatif pada 

pengembalian aset (Aprilia dan Dewa Putra Krishna Mahardina, 2019:11). 

 

 

Pembiayaan – Pembiayaan-t        
        Pembiayaan-t 

 



Menurut Aprilia, Semakin tinggi NPF maka semakin tinggi tingkat 

pembiayaan  kurang lancar yang membuat biaya operasional meningkat secara 

keseluruhan dan menurunkan tingkat imbal hasil keseluruhan yang membuat 

penyaluran dana bank syariah menjadi semakin rendah. (Aprilia dan Dewa Putra 

Krishna Mahardina, 2019:11). 

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur risiko atas pembiayaan yang diberikan, ini juga diartikan sebagai 

kegagalan counterparty dalam melaksanakan kewajibannya (Karim, 2010:76). 

Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, 

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio 

ini maka kualitas pembiayaan akan semakin buruk. Berikut ini adalah kriteria 

penilaian rasio NPF dalam tabel 2.1  

Tabel 2.1 

Kriteria Tingkat Rasio NPF 

 

Kriteria Peringkat Nilai 

NPF < 2% 1 Sangat Baik 

2% ≤ NPF < 5% 2 Baik 

5% ≤ NPF < 8% 3 Cukup Baik 

8% ≤ NPF < 12% 4 Kurang Baik 

NPF  ≥ 12% 5 Tidak Baik 

Sumber : www.bi.go.id 

 

Menurut Vanni dan Wahibur Rokhman (2017:309-310), penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF dapat disebabkan oleh kesulitan 

keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dibagi dua yaitu: 

 



1. Faktor Internal 

Kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat 

diketahui dari kelemahan dan kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya 

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, dan 

pemodalan yang tidak cukup. 

2. Faktor Eksternal 

Yaitu faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen, seperti bencana alam, 

peperangan, perubahan teknologi dan lain sebagainya. 

Vanni dan Wahibur Rokhman (2017:311-312) juga menjelaskan bahwa 

langkah yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala 

pembiayaan bermasalah atau NPF yaitu menentukan seberapa banyak masalah 

yang sedang dihadapi oleh nasabah. Selain itu, cara bank menangani pembiayaan 

bermasalah dipengaruhi juga oleh: 

a. Jumlah dana nasabah yang akan digunakan untuk mengembalikan 

pembiayaan; 

b. Jumlah pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah dari pihak lain; 

c. Status dan nilai jaminan; 

d. Sikap nasabah terhadap pihak bank. 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang 

restrukturisasi pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah, menyebut bahwa 

salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan baik di 

bank maupun unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas 



nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. 

Restrukturisasi disini juga harus memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian. 

 

2.1.3.2    Pengukuran Non Performing Financing 

Berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 

Non Performing Financing dapat diukur dengan perbandingan antara jumlah 

pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Berikut ini 

persamaan pengukuran NPF.  

 

𝐍𝐏𝐅 =
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧 (𝐊𝐋, 𝐃, 𝐌)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧
  

 

 

2.1.4   Profitabilitas 

2.1.4.1   Pengertian Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal 

dari penjualan, penggunaan aset, ataupun penggunaan modal (Hery, 2016:192). 

Profitabilitas merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang 

dijalankan perusahaan yang memberi jawaban tentang efisiensi dan tidaknya suatu 

perusahaan yang diukur melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba (Soemarso, 2014:397). 

Pengukuran  profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara 

komponen yang ada dalam laporan rugi laba ataupun neraca. Pengukuran 

dilakukan dengan beberapa periode dengan tujuan memonitor dan mengevaluasi 



tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu.). Dengan 

melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan manajemen bisa 

menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi secara efektif (Hery, 

2016:192). 

2.1.4.2   Pengukuran  Profitabilitas 

Perusahaan bisa mengukur profitabilitas secara keseluruhan atau hanya 

sebagian saja dari rasio yang ada yang dianggap perlu. (Hery, 2016:192). 

Menurut peraturan Bank Indonesia No.6/PBI/10/2004, penilaian terhadap 

faktor profitabilitas poin a meliputi penilaian terhadap komponen return on asset 

(ROA), return on equity (ROE), net interest margin (NIM) serta tingkat efisiensi 

bank. 

Dalam Surat Edaran BI No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, Rasio 

Keuangan Syariah yaitu : 

1. Hasil Pengembalian atas Aset ( Return on Assets) 

Return on Assets adalah pengukuran keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba yang diproyeksikan dengan perbandingan laba sebelum 

pajak terhadap rata-rata total aktiva. 

 

 

 

 

 ROA memiliki tingkatan, berdasarkan Surat Edaran BI 

No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 adalah sebagai berikut ini : 

 

 ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐚𝐭𝐚𝟐 𝐓𝐀
 

 



 

 

Tabel 2.2 

Kriteria Tingkat ROA 

 

Kriteria Peringkat Nilai 

ROA  > 1,5% 1 Sangat Baik 

1,25% <ROA ≤ 1,5% 2 Baik 

0,5% <ROA ≤ 1,25% 3 Cukup Baik 

0% <ROA ≤ 0,5% 4 Tidak Baik 

ROA ≤ 0% 5 Sangat Tidak Baik 

Sumber : www.bi.go.id 

Menurut Umam 2013 (Setianingrum, 2015:2) ROA berfungsi mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimiliki perusahaan, semakin besar ROA semakin efektif penggunaan aktiva 

dalam menghasilkan yang proporsional.  

2.  Pendapatan operasional bersih (Net Operating Margin) 

Net Operating Margin adalah rasio untuk menilai kemampuan aktiva 

produktif  dalam menghasilkan laba dengan perbandingan pendapatan 

operasional dikurangi distribusi bagi hasil dikurangi biaya operasional 

terhadap rata-rata aktiva produktif 

𝑵𝑶𝑴 =
(𝑷𝑶 − 𝑫𝑩𝑯) − 𝑩𝑶

𝑹𝒂𝒕𝒂𝟐 𝑨𝑷
 

3.  Retun on Equity (ROE) 

Retun on Equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan modal 

bank dalam menghasilkan laba. Rasio ini dihitung dengan perbandingan laba 

bersih setelah pajak terhadap rata-rata modal disetor. 

𝑹𝑶𝑬 =
𝒍𝒂𝒃𝒂 𝒃𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒕𝒐𝒓
 

 



 

4.   Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO) 

REO merupakan rasio untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional 

bank syariah yang diproyeksikan dengan perbandingan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. 

𝑹𝑬𝑶 =
𝑩𝑶

𝑷𝑶
 

5.  Rasio Aktiva yang Dapat Menghasilkan pendapatan (IGA) 

IGA merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva perbankan 

syariah yang dapat menghasilkan pendapatan dengan perbandingan aktiva 

produktif terhadap total aktiva. 

 

𝑰𝑮𝑨 =
𝑨𝑷 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑻𝑨
 

 

Dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator dari 

profitabilitas. Alasan penggunaan ROA sebagai indikator adalah karena ROA 

dapat mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 

dari aktiva yang dimiliki  (Yuliani, 2007, dalam Pratiwi, 2012:5). Selain itu, 

menurut Dendawijaya, 2009 (Griha et al, 2014) Bank Indonesia lebih 

mengutamakan ROA daripada ROE perbankan syariah  untuk mengukur 

profitabilitas, sebab Bank Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas bank yang 

diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. 

 



 

2.2   Kerangka Pemikiran 

Perbankan syariah merupakan  lembaga yang di dalamnya memiliki sistem 

yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menerima bunga 

,akan tetapi menerima dan memberi imbalan dari bagi hasil ataupun lainnya yang 

sesuai dengan akad yang dilakukan. 

Secara kelembagaan, bank syariah di indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu 

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah,, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 

Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah memiliki karakteristik yang 

identik mulai dari bentuk perseroan, kegiatannya, dan juga ada lalu lintas 

pembayaran, sedangkan BPRS tidak melakukan lalu lintas pembayaran. 

Perkembangan keuangan syariah dewasa ini kian membaik dengan 

berbagai pelayanan yang disediakan dan segmentasi yang berbeda. Otoritas Jasa 

Keuangan mencatat total aset keuangan syariah tidak termasuk saham syariah, 

mencapai angka 1.359 triliun hingga juli 2019. Dengan pencapaian ini, keuangan 

syariah berkontribusi 8.71% di pangsa pasar dari total aset industri nasional dan 

5,87% dari total aset perbankan indonesia. Ini mencerminkan prospek keuangan 

syariah yang menjanjikan (Banjarnahor, 2019). 

Perkembangan perbankan syariah dari waktu ke waktu sangat signifikan. 

Pada tahun 2017 total aset perbankan syariah mencapai Rp 424.191 Miliar. 

Jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya 

hingga tahun mencapai angka Rp.334.888 Miliar. Pembiayaan juga mengalami 

peningkatan dari jumlah tahun-tahun sebelumnya dan tahun mencapai angka 



Rp.286.822 Miliar. Angka angka tersebut didapat dari statistik perbankan syariah 

Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018. 

Perbankan syariah di Indonesia memiliki kontribusi pada pembangunan 

nasional yaitu berhubungan dengan Pembiayaan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) dengan pertumbuhan pembiayaan nya per Desember 2018 sebesar 

17,63% dalam proyek infrastruktur dengan alokasi terbesar pada subsektor 

kelistrikan dan perumahan rakyat, angka ini tumbuh lebih besar dari tahun 

sebelumnya (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020, www.ojk.go.id, 

diakses pada 18 Maret 2020).  

Pada perbankan syariah, pembiayaan yang mencerminkan karakteristik 

bank syariah sendiri yaitu pembiayaan bagi hasil yang menggunakan akad 

mudharabah dan akad musyarakah. 

Hal ini sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangan (2016:32) bahwa: 

“Akad bank syariah yang paling utama dan paling penting serta disepakati 

para ulama adalah akad bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan 

musyarakah, prinsipnya adalah al-ghunm bi’l-gurm berarti tidak ada 

bagian dari keuntungan tanpa ambil bagian risiko”. 

Pembiayaan bagi hasil cukup diminati oleh nasabah sebagai sumber modal 

usaha. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah di indonesia dari 

tahun ke tahun cenderung menunjukkan trend yang naik, ini sesuai dengan data 

yang di ambil dari statistik perbankan syariah 2018 yang diterbitkan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Dalam penelitian ini, Variabel (X) pertumbuhan pembiayaan bagi hasil 

menggunakan indikator pertumbuhan pembiayaan/kredit. Menurut Kristijadi dan 

Laksana (2012) pertumbuhan pembiayaan adalah perbandingan antara selisih total 



pembiayaan pada satu periode dengan periode sebelumnya terhadap total 

pembiayaan periode sebelumnya. Persamaan yang digunakan adalah:  

Ketika pertumbuhan pembiayaan bagi hasil meningkat dari tahun ke tahun, 

berarti manajemen telah merencanakan target laba tertentu sesuai dengan target 

pembiayaan yang diberikan dan kemungkinan laba yang dihasilkanpun akan lebih 

besar. 

Hal ini sejalan dengan  pendapat Kasmir (2013:276) bahwa penyaluran 

kredit dengan jumlah yang besar menunjukkan tingginya penjualan yang 

dilakukan oleh bank sehingga mempengaruhi tingginya profitabilitas atau laba 

bank.  

Hubungan antara pertumbuhan pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas 

didukung oleh penelitian Riyadi dan Agung Yulianto (2014:468) Tinggi 

rendahnya nilai pembiayaan ini akan berpengaruh pada return yang dihasilkan 

dan mempengaruhi laba yang didapatkan, arah hubungan antar keduanya adalah 

positif, sebab apabila pertumbuhan pembiayaan bagi hasil meningkat, akan 

meningkatkan profitabilitas  (ROA) yang didapatkan oleh bank syariah. 

Sebaliknya, hasil penelitian Kholis dan Lintang Kurniawati (2018)  memiliki hasil 

bahwa pertumbuhan pembiayaan bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap 

tinggi atau rendahnya profitabilitas (ROA). 

Tantangan bank syariah tentunya berkaitan dengan risiko kemacetan kredit 

atau NPF. Pada Januari 2016 rasio NPF pernah mencapai angka 5,54%, ini berarti 

bank syariah di Indonesia masih kesulitan mengatasi masalah pembiayaan 

meskipun dari tahun ke tahun sudah terjadi perbaikan sehingga angka NPF 



menurun sedikit. Disini jika dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih diminati 

masyarakat yaitu perbankan konvensional, bank konvensional memiliki NPL yang 

jauh lebih kecil yakni 2% pada 2019 dibandingkan bank syariah. Profitabilitas 

bank syariah berada pada kisaran 1,28% pada 2019, sedangkan bank konvensional 

berada pada kisaran 2,55%. (Youtube CNBC Indonesia, 2019: 5 September). 

Dalam penelitian ini, Variabel (Z) Non Performing Financing 

menggunakan indikator perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap 

total pembiayaan yang diberikan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran BI 

No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 bahwa Non Performing Financing 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, dapat diukur dengan perbandingan 

antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. 

Kegiatan penyaluran dana pembiayaan yang selalu meningkat bisa jadi 

menyebabkan tingginya kemacetan dalam pengembaliannya sebab tidak semua 

nasabah selalu memiliki kondisi keuangan yang baik, atau bisa juga dikarenakan 

faktor internal seperti manajerial yang memiliki kelemahan dalam menerapkan 

kebijakan piutang perusahaan, bencana alam, dan perubahan teknologi (Vanni dan 

Wahibur Rokhman (2017: 309-310). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Keeton (1999) bahwa credit growth atau 

pertumbuhan pembiayaan dapat mempengaruhi tingginya NPF karena adanya 

peningkatan penawaran bank yang cenderung menyetujui pemberian kredit atau 

pembiayaan kepada nasabah. Teori ini didukung oleh penelitian Sudarwati 

(2018:39) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil yang 



disalurkan bank, risiko pembiayaan bermasalah atau NPF akan semakin tinggi 

juga. 

Tingginya Non Performing Financing dapat membuat biaya operasional 

meningkat secara keseluruhan sehingga menurunkan profitabilitas secara 

keseluruhan. 

Ini sejalan dengan pendapat Aprilia dan Dewa Putra Krishna Mahardina 

(2019:11)  bahwa Non Performing Financing merupakan pembiayaan/kredit 

bermasalah yang diklasifikasikan menjadi macet dan kurang lancar sehingga dapat 

berdampak negatif terhadap pengembalian aset. 

Dalam penelitian ini, Variabel (Y) Profitabilitas menggunakan indikator 

Return On Asset. Penulis menggunakan indikator ini sebab ROA dapat mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari aktiva yang 

dimiliki  (Yuliani, 2007, dalam Pratiwi, 2012:5). Selain itu, menurut 

Dendawijaya, 2009 (Griha et al, 2014) Bank Indonesia lebih mengutamakan ROA 

daripada ROE perbankan syariah  untuk mengukur profitabilitas, sebab Bank 

Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar dari simpanan masyarakat. 

Profitabilitas itu sendiri menurut Hery (2016:192) adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber 

daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari penjualan, penggunaan aset, 

ataupun penggunaan modal (Hery, 2016:192). 

Sedangkan Return On Asset berdasarkan Surat Edaran BI No.13/24/DPNP 

Tanggal 25 Oktober 2011 adalah pengukuran keberhasilan manajemen dalam 



menghasilkan laba yang diproyeksikan dengan perbandingan laba sebelum pajak 

terhadap rata-rata total aktiva. 

Hubungan antara Non Performing Financing dengan profitabilitas 

didukung oleh teori Suhada, 2009 (Pravasanti, 2018:3) bahwa NPF menunjukkan 

kolektabilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah dikeluarkan 

sampai lunas sehinga tinggi rendahnya ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. 

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Riyadi dan Agung Yulianto 

(2014:469 Apabila NPF rendah, pendapatan akan meningkat sehingga laba yang 

dihasilkan meningkat dengan arah hubungan yang negatif sebab apabila NPF 

tinggi akan menurunkan nilai profitabilitas (ROA). Sebaliknya, ini berbeda 

dengan penelitian Wirnawati dan Lucia Ari Diyani (2019) yang memiliki hasil 

bahwa tinggi rendahnya NPF tidak memiliki pengaruh terhadap nilai profitabilitas 

(ROA).  

Berdasarkan data dari statistik perbankan syariah 2018 yang diterbitkan 

Otoritas Jasa Keuangan, penulis melakukan analisis terkait fenomena 

pertumbuhan pembiayaan bagi hasil, NPF, dan profitabilitas perbankan syariah. 

Pertama, dilihat dari hubungan antara pertumbuhan pembiayaan bagi hasil dengan 

profitabilitas (ROA) dari Tahun 2017 terjadi pertumbuhan pembiayaan dengan 

angka 11,12% namun ROA nya tidak meningkat dan masih di angka 0,63%. 

Indikasinya yaitu semakin tinggi pertumbuhan pembiayaan maka akan semakin 

tinggi juga ROA,  seperti yang dituturkan dalam Mahmudah (2019:6) bahwa 

semakin tinggi pertumbuhan pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan 

memiliki dampak pada peningkatan profitabilitas. 



Kedua, hubungan antara pertumbuhan pembiayaan bagi hasil dengan NPF, 

menurut Yudha dan Akmalur Rijal (2018:1307) “pertumbuhan pembiayaan bagi 

hasil menyebabkan risiko pembiayaan yang tinggi juga “. tahun 2015-2016 pada 

tabel BUS,  ketika pembiayaan bagi hasil naik di angka 11,03%, namun NPF 

turun di angka 4,42%. Sementara melihat pada tabel UUS, tahun 2016-2017 

ketika pembiayaan bertumbuh, justru NPF turun. 

Ketiga, hubungan antara NPF dan ROA dengan indikasi semakin kecil 

persentase NPF maka persentase ROA akan naik dan begitu juga sebaliknya. 

Menurut Ali (Rahman dan Rida Rochmanika, 2012) apabila porsi pembiayaan 

bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran 

pendapatan yang diperoleh oleh bank.. Tetapi disini dilihat dari  pada tabel BUS 

tahun 2016-2017 ketika NPF mengalami kenaikan 4,76%,  justru nilai ROA tidak 

mengalami penurunan dan tetap pada 0,63%. Sementara dilihat dari tabel UUS 

tahun 2016- 2017 ketika NPF turun drastis justru ROA meningkat signifikan.  

Berdasarkan dari pemaparan pada kerangka pemikiran ini, yang 

menyangkut fenomena serta berdasarkan tinjauan teori, inilah yang membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berikut ini adalah gambar dari 

kerangka pemikiran penelitian ini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Hipotesis 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan serta mengacu 

pada beberapa teori penelitian terdahulu yang telah dihimpun dan kerangka 

konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Diduga pertumbuhan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. 

2. Diduga Non Performing Financing mampu memediasi pengaruh pertumbuhan 

pembiayaan  bagi hasil terhadap profitabilitas perbankan  syariah di Indonesia. 

Pertumbuhan pembiayaan bagi 
hasil 
 ( X ) 

 
Pertumbuhan pembiayaan = 

Pembiayaan – Pembiayaan-t 

   Pembiayaan-t 

 

 

Profitabilitas 
( Y ) 

 
 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐚𝐭𝐚𝟐 𝐓𝐀
 

 

Non Performing Financing 
( Z ) 

NPF =
Pembiayaan (KL, D, M)

Total Pembiayaan yang Diberikan
 

 

Gambar 2.3 
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