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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh risiko-risiko yang akan dialami pada 

bank syariah, contohnya yaitu risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Risiko ini 

merupakan risiko yang memiliki potensi yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

bank apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya rasio 

NPF dan FDR dari tahun ke tahun.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh risiko 

pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada bank syariah mandiri 

periode 2014-2018. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas periode 2014-2018. 

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif statistik. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi 

kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Bank Umum Syariah periode 2014 - 2018. 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan dan risiko 

likuiditas. sedangkan, variabel dependenya adalah profitabilitas Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

digunakan uji F dan untuk mengetahui pengaruh secara parsial digunakan uji t. 

Hasil uji signifikansi secara simultan (uji F) menyatakan bahwa variabel 

risiko pembiayaan dan risiko likuiditas secara bersama mempengaruhi 

profitabilitas. Sedangkan, hasil pengujian secara parsial (uji T) risiko pembiayaan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan risiko likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil  uji koefisien determinan (R
2
) 

diperoleh nilai sebesar 0.629929 atau 63%. Hal ini berarti bahwa 63% dari 

profitabilitas dipengaruhi kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

risiko pembiayaan dan risiko likuiditas 

 

Kata Kunci : Profitabilitas, Risiko Pembiayaan dan Risiko Likuiditas 
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MOTTO 

 

                              

     

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.(QS. Al-jumu’ah (62) : 10) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran utama permasalahan suatu penelitian karya 

ilmiah, sebagai langkah awal untuk memudahkan dalam memahami judul 

proposal skripsi ini, dan agar tidak terjadi kesalapahaman dalam mengartikan 

kalimat judul proposal, maka penulis perlu menegaskan dan menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul proposal skripsi ini. Adapun judul proposal 

skripsi yang dimaksudkan adalah ”Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Risiko 

Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2014-

2018”. Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

proposal ini adalah  sebagai berikut : 

1. Risiko Pembiayaan adalah risiko kerugian sehubungan dengan pihak 

peminjam (counterpetry) tidak dapat dan atau tidak mampu memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesuadahnya.
1
 

2. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

menunggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
2
 

                                                             
1
 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: 3 Pilar Kesepakatan Basel 2 terkait 

Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.22. 
2
 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

103 DPbs. 2011. 
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3. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi.
3
 

4. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-lainya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip 

syariat islam.
4
 

5. Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas 

bank syariah mandiri merupakan suatu penelitian bagaimana risiko-risiko 

yang ada dalam perbankan terutama risiko pembiayaan dan risiko 

likuiditas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap keuntungan yang ingin 

dicapai oleh bank syariah mandiri. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapaun alasan dipilihnya judul penelitian ini adalah berdasarkan alasan 

secara obyjktif dan subyektif, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara objektif  

Risiko yang mungkin dapat terjadi dapat menyebabkan kerugian bagi 

bank andai tidak terditeksi dan tidak dikelola sesuai prosedur sebagaimana 

mestinya. Berdaarkan laporan keuangan bank syariah mandiri yang penulis 

perhatikan, jumlah rasio Non Performing (NPF) dan rasio Financing to 

Deposit Ratio (FDR) semakin meningkat dari tahun ketahun sampai hampir 

mencapai batas yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penulis merasa 

                                                             
3
 Pearce, Robinson oleh Yanivi, Christine, Strategic Management. Manajemen Strategis 

Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10. Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 

h.241. 
4
 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Edisi Kedua (Yogyakarta, UPP 

STIM YKPN, 2016), h. 1. 
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perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh risiko 

pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah mandiri 

periode 2013-2017. Selain itu setelah penelitian ini selesai dapat menjadi 

masukan untun bank syariah mandiri dalam mengelola risiko secara baik dan 

tepat tanpa mengurangi hasil yang telah ditetapan dan dapat memberi manfaat 

untu bank syariah mandiri dalam menghasilkan laba. 

2. Secara subjektif 

Permasalahan dalam judul penelitian ini sesuai dengan jurusan yang 

diambil oleh penulis yaitu Perbankan Syariah. Tersedianya referensi yang 

mendukung di perpustakaan, artikel, jurnal, buku-buku ataupun sumber lainya 

sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik  

C. Latar belakang masalah 

Perbankan merupakan suatu lembaga intermediasi dalam sistem 

perekonomian. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga yang menjembatani 

(intermediasi) antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat 

yang membutuhkan dana.
5
 Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya 

baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan 

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah jual beli dan bagi hasil.
6
 Al-

Quran dan Hadits merupakan dasar hukum sekaligus pedoman yang digunakan 

bank syariah, hal tersebut menjadi landasan kegiatan operasional yang 

berlangsung. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem 

                                                             
5
 Ahmad Ghozali. Halal Berkah Bertambah Mengenai dan Memilih Produk Investasi 

Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2004), h..35. 
6
Totok Budisantoso, Nuritno, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya Edisi 3 (Jakarta: 

Salemba Empat, 2014), h.  207. 
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bunga, bank syariah beroperasi menggunakan sistem bagi hasil. Produk bank 

syariah lebih beraneka ragam dibandingkan dengan produk pada bank 

konvensional. produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat 

sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah. 

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat.
7
 Dengan perkembangan yang signifikan pada tahun 2018 

aset perbankan syariah nasional tumbuh mencapai 490 triliun dari sebelumnya 

435 triliun pada tahun 2017 dan market Share sebesar 5,96% ditahun 2018.8 

Berikut ini merupakan 5 perbankan syariah terbesar berdasarkan aset dan Jaringan 

kantor: 

Table 1.1 

Perbankan Syariah Berdasarkan Aset, Pembiayaan dan Jumlah Kantor 

 

No  Nama Bank Total Aset 

 (triliun) 

Pembiayaan Jumlah kantor (kc) 

1 Bank Syariah Mandiri 98,34 21,08 129 

2 Bank Muamalat  57,2 10,48 82 

3 Bank BNI Syariah 41 8,87 68 

4 Bank BRI syariah 37,9 6,83 50 

5 Bank Aceh Syariah 23,2 4,13 26 

Sumber: statistik perbankan syariah 2018 

                                                             
7
Sutan Remi, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 33. 

8
Jurnal Ekonomi Strategi Peningkatan Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah” (On-

line), tersedia di: www.bi.go.id (14 April 2019). 

http://www.bi.go.id/
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Berdasarkan tabel diatas menempatkan Bank Syariah Mandiri sebagai 

bank syariah terbesar diindonesia dengan total aset 98,34 triliun dan jumlah kantor 

cabang sebanyak 129 kantor jauh mengungguli bank muamalat yang berada 

diposisi kedua dengan aset 57,2 triliun dan kantor cabang 82 unit. Selain itu, Bank 

Syariah Mandiri menempati posisi 15 bank nasional dari sisi aset. 

Perbankan diharapkan mampu menghimpun dana dari masyarakat, dan 

dana yang telah dihimpun harus disalurkan kembali dalam bentuk investasi lain. 

Menghimpun dana menyebabkan bank wajib membayarkan kembali dana yang 

telah dihimpun dalam bentuk bunga ataupun bagi hasil lalu menyalurkan kembali 

pada masyarakat yang mengalami kekurangan atau defisit dana. Perbankan 

sebagai lembaga yang memiliki peran intermediasi, harus dapat memastikan 

bahwa dana yang akan disalurkan tersebut bebas dari ancaman risiko.  

Risiko yang dikelola secara tepat dapat menjadi suatu peluang. Bank 

mendapat peluang berupa pendapatan karena keberaniannya mengambil risiko 

dalam pemberian kredit dan penerimaan simpanan.
9
 Risk and retrun merupakan 

kondisi yang dialami perusahaan, institusi, dan individu atas keputusan investasi 

yang telah dibuat, baik berupa kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode 

akutansi.
10

 Risiko dan imbal hasil menjadi penting bagi bank, hal ini di karenakan 

dalam investasi kita mengenal “High return high risk and low return low risk” 

yang bermakna semakin tinggi harapan seseorang semakin tinggi pula resiko yang 

                                                             
9
 Linda Trisna Juliana. 2016. Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan, Risiko Likuiditas, 

dan Risiko Pasar Terhadap Prifitabilitas Bank Syariah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas 

Jember.  
10

 Irham Fahmi, Manajemen Investasi Edisi 2 Teori dan Soal Tanya Jawab, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2015), h.208. 
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dihadapi begitupun sebaliknya. Semakin tinggi prinsip kehati hatian bank maka 

akan semakin memperlambat pertumbuhan profitabilitas yang akan bank peroleh. 

Risiko yang ada dalam perbankan tidak hanya dihadapi oleh bank 

konvensional saja akan tetapi bank syariah juga tidak lepas dari ancaman risiko. 

Bank syariah dalam UU Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

BUS dan bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Menurut PBI No 

13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, risiko 

adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko 

kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak 

langsung dari kejadian risiko. Perbankan syariah adalah lembaga bisnis yang bisa 

saja menghasilkan laba untuk dibagihasilkan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa 

mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
11

 

Menurut PBI Nomor  13/23/PBI/2011, risiko dibagi menjadi beberapa 

macam risiko, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko 

imbal bagi hasil, dan risiko investasi.
12

 

Risiko yang umumnya melekat pada bank syariah salah satunya adalah 

risiko pembiayaan risiko pembiayaan merujuk pada risiko kredit istilah inilah 

yang dipakai oleh bank indonesia dalam PBI Nomor 12/23/PBI/2011. Risiko 

pembiayaan biasa disebut risiko gagal bayar. Risiko ini merujuk pada potensi 

                                                             
11

 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.( Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), h. 30. 
12

 2011. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 103 DPbs. 
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kerugian yang akan dihadapi bank saat pembiayaan yang diberikan macet. Debitur 

mengalami kegagalan dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban 

mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.
13

 Walaupun demikian bank 

syariah mempunyai faktor yang sangat fundamental untuk bisa menahan 

terjadinya risiko bermasalah, akan tetapi risiko-risiko tersebut bisa saja 

menghambat kinerja perbankan syariah apabila tidak ditangani dengan bijak.  

Dari data statistik  perbankan syariah yang dirilis oleh OJK dalam laporan 

perkembangan keuangan syariah indonesia tahun 2018 tercatat risiko pembiayaan 

yang terjadi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Penyaluran Pembiayaan retail bank 

Tahun NPF Business Banking 

2014 4.29 5.475.843 

2015 4.05 8.271.521 

2016 3.16 9.752.318 

2017 2.71 8.950.378 

2018 1.56 8.595.213 

Sumber: laporan perkembangan keuangan syariah indonesia tahun 2018 

 Apabila melihat persentase di atas, pada tahun 2014-2016 penyaluran 

pembiayaan bank syariah mandiri mengalami peningkatan walaupun NPF 

mengalami tren penurunan. Namun demikian pada tahun 2017 mulai mengalami 

                                                             
13

 Imam wahyudi, et. al. Manajemen Risiko bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 

h.90. 
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penurunan karena piak manajemen bank lebih selektif dalam menyalurkan 

pembiayaannya.   

Risiko likuiditas Adalah risiko terjadinya kerugiaan yang merupakan 

akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya 

berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang.
14

 Rasio 

likuiditas dapat diartikan sebagai rasio akibat ketidakmampuan bank syaiah untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau 

aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas, 

dan kondisi keuangan bank.
15

  

Iikuiditas sangat penting untuk  bank syariah dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya, mengatasi kebutuhan mendesak, memenuhi permintaan nasabah 

terhadap pinjaman, dan dapat memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam 

meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Semakin tinggi 

rasio ini, maka kemungkinan bank dalam kondisi yang baik atau tidak bermasalah 

dan bank dapat dikatakan dalam kondisi likuid yang memungkinkan untuk untuk 

memenuhi kewajiban jatuh temponya, sehingga para nasabah akan 

mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank syariah, ketika nasabah sudah 

mempercayakan dananya, hal ini akan berimbas pula pada profitabilitas bank yang 

akan menjadi semakin tinggi.
16

 

                                                             
14

 Khaerul Umam. Manajemen Perbankan Syariah. CV. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

h. 182. 
15

 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.( Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), h.147. 
16

 Antonio, Mengutip dalam Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan 

Syariah (Jakarta: Salema Empat, 2013), h.147. 
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Profitabilias merupakan bagian yang sangat penting yang tidak lepas untuk 

mengukur efektabilitas kinerja suatu lembaga perbankan. Pada dasarnya penilaian 

terhadap kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat dari laporan 

keuangannya yang berasal dari perhitungan rasio keuangan yang ada. Rasio ini 

bertujuan untuk mengukur efetivitas manajemen yang tercermin pada imbalan atas 

hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur 

kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban 

dan modal.
17

 Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

dalam perbankan yaitu Return On Aset (ROA), ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset 

(kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya 

untuk mendanai aset tersebut.
18

 Berikut adalah tabel profitabilitas bank syariah 

mandiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Arief Sugiono, Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan (Jakarta: Grasindo, 

2009), h. 78. 
18

 Mamduh M. Hanafi, Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan Edisi Kelima 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 155. 
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Tabel 1.3 

Profitabilitas bank syariah mandiri 

Tahun  ROA 

2014 triwulan I 1,77 

2014 triwulan II 0,66 

2014 triwulan III 0,80 

2014 triwulan IV 0,17 

2015 triwulan I 0,44 

2015 triwulan II 0,55    

2015 triwulan III 0,42 

2015 triwulan IV 0,56 

2016 triwulan I 0,56 

2016 triwulan II 0,62 

2016 triwulan III 0,60 

2016 triwulan IV 0,59 

2017 triwulan I 0,60 

2017 triwulan II 0,59 

2017 triwulan III 0,56 

2017 triwulan IV 0,59 

2018 triwulan I 0,79 

2018 triwulan II 0,89 

2018 triwulan III 0,95 

2018 triwulan IV 0,88 

 

Menurut  tabel diatas belum stabilnya profitabilitas bank syariah mandiri 

pada tahun 2014-2018 membuat pihak manajemen harus lebih memperhatikan 

risiko-risiko yang akan dialami agar mendapatkan profitabilitas yang maksimal 

diperiode-periode selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik 

untuk menguji apakah dengan adanya risiko pembiayaan dan risiko likuiditas 

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia khususnya 

bank syariah mandiri periode 2014-2018. 
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian 

sebagai berikut : 

1. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan triwulan 

yang disediakan oleh website PT Bank Syariah Mandiri. 

2. Penelitian ini dibatasi hanya tahun 2014-2018. 

E. Rumusan Masalah 

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi yaitu: 

Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri?  

F. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan khasanan kepustakaan pendidikan khususnya mengenai 

risiko-risiko keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada 

bank syariah serta dapat menjadi referensi bagi mereka yang berminat 

untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. 
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b. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran dan pengmbangan ilmu 

pengetahuan dari materi yang telah didapat dari kegiatan perkuliahan 

yang berkaitan dengan risiko keuangan dan profitabilitas pada 

perbankan syariah. 

c. Bagi Bank Syariah Mandiri, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada pihak manajemen bank tentang 

bagaimana analisis pengaruh tingkat risiko keuangan terhadap 

profitabilitas bank syariah mandiri. Sehingga diharapkan bank dapat 

mengetahui seberapa besar pengaruh risiko-risiko keuangan yang dapat 

menghambat bank dalam memaksimalkan profitabilitas yang ingin 

dicapai. 

d. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

informasi tentang Bank Syariah Mandiri kepada nasabah dan 

masyarakat umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah cabang dari “game theory” yang mempelajari 

bentuk kontrak untuk memotivasi pemikiran manager (agent) agar bertindak atas 

nama pemegang saham (principal) ketika terjadinya konflik kepentingan manager 

(agent) yang berbeda dengan para pemegang saham (principal).
19

 

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan 

individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana 

keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, untuk mengevaluasi 

hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil 

antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance 

evaluation role). Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu positive agency research dan principal agent research. Positve agent 

research memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan prinsipal 

mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian yang terbatas 

hanya menjaga perilaku self serving agen. Secara ekslusif, kelompok ini hanya 

memperhatikan konflik tujuan antara pemilik (stockholder) dengan manajer. 

Sementara itu principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara 

perilaku dan hasilnya, secara garis besar penekanan pada hubungan principal dan 

agent. Principal-agent research mengungkapkan bahwa hubungan agent-principal 

dapat diaplikasikan secara lebih luas, misalnya untuk menggambarkan hubungan 

                                                             
19

 William R. Scott, Financial Accounting Theory 5th edition (Canada: Canada Prentice 

Hall, 2009), h. 335. 
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pekerja dan pemberi kerja, lawyer dengan kliennya, auditor dengan auditee. 

Agency theory tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak diatas, baik.
20

 

Prinsipal maupun agen merupakan pelaku utama dan keduanya 

mempunyai bargaining position masing-masing dalam menempatkan posisi, peran 

dan kedudukannya. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses pada 

informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek 

operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja 

perusahaan secara riil dan menyeluruh. Posisi, fungsi, situasi, tujuan, kepentingan 

dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang 

tersebut akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan 

(conflict of interest) dan pengaruh antara satu sama lain. Berkaitan dengan 

auditing, baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang memiliki 

rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi oleh 

kepentingan pribadi atau akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum 

memenuhi kepentingan orang lain. Teori keagenan mengatakan sulit untuk 

mempercayai bahwa manajemen (agent) akan selalu bertindak berdasarkan 

kepentingan pemegang saham (principal), sehingga diperlukan monitoring dari 

pemegang saham. Shareholder atau prinsipal mempekerjakan agen untuk 

melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam 

lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi financial distress. 

Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan 

berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi 

                                                             
20

Soegiharto, Peran Akuntan Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Auditor. 

Edisi 18, 2005, h. 38 – 41. 



15 

 

lain agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal  yang 

berkewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan. Teori 

keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaa selalu ada konflik 

kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, Manajer dan bawahannya, 

Pemilik perusahaan dan kreditor.
21

 

Teori keagenan menagasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri. Teori agensi menyatakan agen sebagai manajemen 

yang mengelola perusahaan sedangkan prinsipal adalah pemegang saham. Agen 

disasumsikan tidak hanya tertarik dengan kompensasi keuangan namun juga 

segala sesuatu yang terlibat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang 

yang banyak, kondisi kerja yang menarik, maupun jam kerja yang fleksibel.
22

 

Secara umum, pemilik perusahaan ingin memaksimalkan nilai saham. 

Akan tetapi ketika manajemen memiliki sebagian besar saham perusahaan yang 

dikelolanya tersebut, manajemen pasti akan memilih strategi yang menghasilkan 

apresiasi saham. Ketika manajer tidak sebagai rekan maupun pemilik, manajer 

akan lebih memilih strategi yang meningkatkan kompensasi pribadi mereka 

sendiri sedangkan kepentingan pemilik akan diabaikan. Biaya masalah keagenan 

dan biaya dari tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan masalah keagenan 

disebut biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan ditemukan ketika terdapat 
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 Imanta, Dea, Satwiko, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Managerial. 

Journal Bussiness and Accounting, 2011, h. 43 
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perbedaan kepentingan antar pemegang saham dengan manajer, atasan dengan 

bawahan, bahkan antar manajer.
23

 

Berdasarkan asumsi yang melandasi teori agensi di atas, maka sifat dasar 

manusia tersebut membuat manajer sebagai manusia yang bertindak 

mengutamakan kepentingan pribadinya, asumsi keorganisasian terhadap konflik 

yang sangat jelas pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan pada asumsi 

informasi maka informasi menjadi sesuatu yang sangat penting adanya dan 

informasi digunakan sebagai penambah keuntungan atau pendapatan. Asumsi 

antara manajer (agents) dengan pemilik (principal) dapat memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk manajemen laba (earning management) dalam 

rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja perusahaan.
24

 

B. Perbankan Syariah 

1. Definisi Bank Syariah 

Bank berasal dari kata bangue (bahasa Perancis) dan dari kata banco 

(bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku 

menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan 

tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe keeping function), kedua, 

menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction 

function).
25

 

                                                             
23

 J. A. Pearce II dab R.B. Robinson, Jr., Manajemen Strategis –Formulasi, Implementasi 

dan Pengendalian (Alih Bahasa: Yanivi Bachtiar dan Christine), (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 

h. 47. 
24

 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 16. 
25

 M. Syafi’i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
26

 

Sedangkan perbankan syariah, adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengeporasianya disesuaikan dengan 

prinsip syariat islam.
27

  

Saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam 

undang-undang perbankan, adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai 

segi antara lain: 

a. Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan terdiri dari: 

1) Bank Umum,adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada begitu pula 

dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah 

                                                             
26

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,  (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 

2016), h. 1. 
27

 Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Zikrul Haki, 

2008), h. 14. 
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indonesia dan bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering 

disebut bank komersial. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan 

kegiaan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah. Dalam kegiatanya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan 

BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan dengan kegiatan 

atau jasa bank umum.
28

 

b. Dilihat dari segi kepemilikan 

Kepemilikan ini dapat lihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dari segi 

kepemilikan  adalah sebagai berikut: 

1) Bank milik pemerintah 

Di mana baik akte pendirian ataupun modal nya dimiliki oleh 

pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki 

penerintah pula. 

2) Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, 

demikian pula dengan pembagiaan keuntungannya untuk swasta 

juga. 
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19 

 

3) Bank milik koperasi 

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi, sebagai contoh adalah bank 

umum koperasi indonesia. 

4) Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar  

negeri, baik milik swasta ataupun pemerintah asing. Jelas 

kepemilikannya juga dimiliki oleh pihak luar negeri.
29

 

5) Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga negara indonesia.
30

 

c. Dilihat dari segi kegiatan usahanya 

Jenis ini dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat 

terutama bank umum. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian 

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Jenis bank dilihat 

dari segi status antara lain: 

1) Bank devisa 

Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan aktivitas 

transaksi ke luar negeri dan atau transaksi yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan.
31
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 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013),h. 32-
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30
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2) Bank non devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa, transaksi yang 

dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi 

dalam negeri dan atau mata uang rupiah saja. Bank non devisa 

dapat mengubah menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi 

syarat menjadi baank devisa, salah satu syaratnya ialah telah 

memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-

turut.
32

 

d. Dilihat dari segi cara penentuan harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi menentukan harga baik harga 

jual maupun harga beli terbagi dala dua kelompok, yaitu:
33

 

1) Bank berdasarkan prinsip konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di indonesia saat ini merupakan 

bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari 

keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank 

yang berprinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk 

simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian 

pula harga untuk produk pinjamannya juga ditentukan 

berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini 

                                                                                                                                                                       
31
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dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga 

simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka 

dikenal dengan nama negative spread,hal ini telah terjadi 

diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999. 

b) Untuk jasa-jasaa bank lainnya pihak perbankan barat 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau 

presentase tertentu, sistem ini dikenal dengan istilah fee 

based. 

2) Bank berdasarkan prinsip syariah 

Bank berdasarkan prinsip ini belum lama berkembang di 

indonesia. Namun, diluarnegeri khususnya dinegara- negara timur 

tengah bank dengan prinsip syariah sudah berkembang dengan 

pesat sejak lama. 

Bagi bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menentukan 

harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank 

dengan prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berasarkan 

hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan 

dana atau pembiayaan usaha atau kegiattan perbankan lainnya. 

Dalam menentukan harga tau mencari keuntungan bagi bank 

dengan prinsip syariah adalah sebagi berikut: 

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah) 
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c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah) 

d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah) 

e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

waiqtina)
34

 

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank 

dengan prinsip syaariah juga menentukan sesuai syariah islam. 

Sumber penentun harga atau pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

hukum Al-Quran dan sunah rosul. Bank dengan prinsip syariah 

mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga 

tertentu. Bagi bank dengan prrinsip syariah bunga adalah riba.
35

 

Bank syariah dikembangkan agar menjadi lembaga bisnis keuangan 

yang melaksanakan kegiatan usahanya berorientasi dengan prinsip-prinsip 

dasar ekonomi islam. Tujuan ekonomi islam bagi bank syariah tidak hanya  

terfokus pada komersial  yang ada pada pencapaian keuntungan maksimal, 

tetapi juga perananya untuk memberikaran kesejahteraan masyarakat tersebut 

adalah peran bank syariah dalam pelaksaan fungsi sosialnya. Fungssi sosial 

yang paling menonjol di antaranya terlihat melalui aktivitas penghimpunan 

dan penyaluran zakat, infak sedekah dan waqaf (ZISW). Selain itu, bank 

syariah pula mengeluarkan zakat dari keuntungan operasionalnya serta 
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memberikan pembiayaan kebajikan (qardh). Fungsi sosial ini agar 

memperlancar alokasi dan distribusi sosial yang dibutuhkan oleh 

masyarakat.
36

  

2. Produk-Produk Perbankan Syariah 

Tidak berbeda dengan bank konvensional, bank syariah juga 

menawarkan berbagai macam produk perbankan. Namun ada beberapa hal 

yang yang membedakan di dalam produk bank syariah yaitu dalam hal 

penentuan harga, baik terhadap harga jual ataupun harga belinya.
37

 Dalam 

kegiatanya bank syariah memiliki beberapa prinsip seperti berikut ini: 

a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadiah) 

Prinsip simpanan murni adalah salah satu fasilitas yang diberikan 

bank syariah untuk untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang 

kelebihan dana untuk menyimpan dananya. Biasanya diberikan untuk 

tujuan investasi. 

b. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)  

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk 

yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. 

c. Prinsip Jual Beli (at-tijatah) 

Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 

dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 
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mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas 

nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah 

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).
38

 

d. Prinsip Sewa (al-ijarah) 

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis yaitu : 

1) Ijarah sewa murni, seperti halnya penyewa taktor dan alat-alat 

produk lainya. 

2) Ijarah al muntahiya bit tamlik, merupakan pengabungan sewa dan 

beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang 

pada akhir masa sewa. 

e. Prins ip Fee/jasa (al-ajrwalumullah) 

 Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang 

diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain 

bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer,dan lain-lain. 

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokan 

menjadi tiga kelompok yaitu, produk penyalur dana, produk penghimpun 

dana dan produk jasa. 

1. Produk penyalur dana 

a. Prinsip jual beli (ba’i) 

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan 

barang. Keuntungan bank disebutkan didepan dan termasuk harga dari 
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harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan 

konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu: 

1) Ba’i al-mudharabah 

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati 

antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini bank 

menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank 

memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

2) Ba’i as-salam 

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan 

memberikan uang nya ditempat akad sesuai dengan harga barang 

yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang 

yang telah diserahkan menjadi tangguan bank sebagai penerima 

pesanan dan pembayaran telah dilakukan dengan segera. 

3) Ba’i al-istishna 

Mrupakan bagian dari ba’i as-salam namun ba’i al-istishna biasa 

digunakan dalam hal manufaktur. Seluruh ketentuan mengikuti ba’i 

as-salam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali.
39

 

b. Prinsip sewa (ijarah) 

Pembiayaan ijarah didasarkan dengan adanya perpindahan manfaat 

(hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), sehingga pada 

dasarnya prinsip ijarah tidak berbeda dengan prinsip jual beli, jika pada 
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jual beli objek transaksinya hanyaa berupa barang saja, akan tetapi  

pada ijarah objek pembiayaan adalah barang dan jasa.
40

 

c. Prinsip bagi hasil 

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk antara lain 

sebagai berikut: 

1) Musyarakah 

Suatu produk bank syariah dimana terdapat dua pihak atau lebih 

yang bekerja sama. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama 

memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, 

ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam 

musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan 

kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek. 

2) Mudharabah 

Adalah produk bank syariah dimana kerja sama dua orang atau 

lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaansejumlah 

modal kepada pengelola dengn perjanjian pembagian keuntungan. 

Perbedaan yang mendasar antara  musyarakah dan mudharabah 

ialah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah 

diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih sedangkan pada 

mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.
41
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2. Produk penghimpun dana 

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, 

tabungan dan deposito. Prinsip yang digunakan dalam bank syariah antara 

lain: 

a. Prinsip wadiah 

Penerapan prinsip wadiah yang akan dilaksanakan adalah wadiah 

yad dhamanah ang diterapkan pada rekening produk giro, berbeda 

dengan wadiah amanah, dipaman pihak bank yang dititipi   (bank) 

beranggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank berhak 

memanfaatkan harta titipan tersebut, sedangkan pada wadiah amanah 

harta titipan tidah boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 

b. Prinsip mudharabah 

Pada prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak 

sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagi pengelola. 

Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan 

pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakan untuk 

pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian 

yang mungkin terjadi. 

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, 

maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Mudharabah mutlaqah 

Prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua 

jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudhrabah. Tidak 
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ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah 

terhimpun. 

2) Mudharabah muqayyadah on balance sheet 

Jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan 

syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, misal nya 

disyarat kan untuk usaha tertentu atau untuk akad tertentu. 

3) Mudharabah muqayyadah off balance sheet 

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank 

sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana 

usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usaha.
42

 

3.  Produk Jasa perbankan 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries 

(penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan 

jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa 

atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Sharf (jual beli valuta asing) 

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. 

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang 

sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. 
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Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk 

melakukan jual beli valuta asing.
43

 

b. Ijarah (sewa) 

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit 

box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalm hal ini 

bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.
44

 

3. Dasar Hukum Bank Syariah Di Indonesia 

Bank Syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman 

hidup umat Islam, Filosofi dan dasar Perbankan Syariah meliputi tiga aspek, 

yaitu produktif, adil dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Produktif 

berarti harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteran, 

karenanya harta juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan 

memperoleh laba. Sedangkan adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan 

melakukan pembagian hasil dan resiko.
45

 

Adapun landasan perbankan syariah menurut Al-Quran sebagai 

berikut: 

a. Surat Ar Ruum ayat 39 
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 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. 

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(QS Ar-ruum (30) : 

39) 

b. Surat Al Baqorah Ayat 275 

                 

                           

                               

                       

   

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”( QS Al-Baqarah (2) : 275) 
 

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui 

keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif 

tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan 
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secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik 

untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. 

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri 

sejak tahun 1988, yaitu saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 

Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, 

dan para ulama saat itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.
46

 

Posisi perbankan syariah semakin kuat dengan di sahkannya UU 

Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk 

menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga 

maupun keuntungan-keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya PP No. 72. 

Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan 

bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usahanya tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya juga pada bank yang 

kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil(pasal 6), maka jalan 

operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi elah tercapai 

dengan disahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka 

kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang 

akan konversi dari sistem konvensional menjadi syariah.
47

 

Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur 

bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 

Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip 
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syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang 

mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, 

dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah.
48

 

Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada 

masyarakat luas agar tidak ragu dalam menggunakan produk dan jasa bank 

syariah. 

C. Manajemen Risiko 

istilah manajemen berasal dari kata to manage berarti control. Dalam 

Bahasa Indonesia, dapat diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. 

Selain itu, kata manajamen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. 

 Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian. 

Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa 

kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. 

Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui 

secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya 

ketiakpastian diukur secara kuantitatif.
49

 

 Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta 

pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain 
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adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek 

negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. 

Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh 

penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta 

tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan di sisi lain, fokus pada risiko yang 

dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Perbankan 

Islam juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat 

bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.
50

 

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang 

bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen 

secara komprehensif dan sistematis.
51

 

Berikut adalah proses manajemen risiko dalam bank syariah:   

1. Identifikasi risiko 

a) Menetapkan kerangka kerja untuk melakukan implementasi strategi 

secara keseluruhan. 

b) Menentukan definisi kerugian.  

c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan 

data. 

d) Membuat analisis kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat 

diterima dan tidak dapat diterima. 
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2. Kuantifikasi/ Penilaian/ Melakukan Peringkat Risiko 

a) Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (branch marking), 

pemodelan (modeling), dan peramalan (forecasting) yang berasal dari 

luar organisasi.  

b) Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur tingkat risiko. 

3. Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko 

a) Identifikasi risiko organisasi (risk appetite), apakah manajemen risiko 

secara umum terdiri dari penghindar risiko (risk avecter), penerima 

risiko sewajarnya (risk neutral), dan pencari risiko (risk seeker).  

b) Identifikasi visi strategi organisasi. 

4. Solusi Risiko/ Implementasi Tindakan Terhadap Risiko 

a) Hindari (avoidance). 

b) Alihkan (transfer). 

c) Mitigasi risiko (mitigate risk). 

d) Menahan risiko residual (retention of residual risk).
52

 

Sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen 

risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 (sepuluh) 

risiko yang harus dikelola oleh bank. Kesepuluh jenis risiko tersebut adalah risiko                                                              

pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, 

risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, risiko investasi.
53
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Manfaat dari manajemen risiko antara lain sebagai berikut: 

1. Mendukung pencapaian tujuan. 

2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang 

yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko 

yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai 

dengan risiko. 

3. Mengurangi kemungkinan risiko yang fatal. 

4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan 

dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola 

risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
54

 

D. Risiko Pembiayaan 

Risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang bisa 

menyebabkan kerugian. Risiko pembiayaan atau kredit adalah bentuk 

ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi untuk 

menyelesaikan kewajiban-kewajibannnya secara tepat waktu baik pada saat jatuh 

tempo maupun sudah jatuh tempo.
55

 Sedangkan menurut pandangan Mashyud Ali 

risiko pembiayaan atau kredit, yaitu risiko kerugian bagi lembaga keuangan bank 

maupun non bank karena debitur tidak mampu melunasi kembali pokok 

pinjamannya.
56
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Berdasarkan lampiran Surat Edaran BI No. 13 dikutip dari buku 

Pembiayaan Bank Syariah oleh Wangsawidjaja Risiko pembiayaan adalah tidak 

kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujrah, atau bagi hasil 

sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah  dan 

nasabah yang penerima fasilitas.
57

 Risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan 

syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena 

kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada 

peningkatan Non- Performing Finaning (NPF).
58

 

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang 

umumnya sudah dipahami secara institutif. Pengertian secara ilmiah dari risiko 

sampai saat ini masih sangat beragam. Menurut Herman Darmawi, risiko 

merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang 

diharapkan.
59

 

Risiko dilihat dari segi akibat:  

1. Risiko spekulatif 

 ialah kemungkinan kerugian akan tetapi disamping itu kemungkinan 

kerugian terdapat juga kemungkinan keuntungan.  

2. Risiko murni  

risiko yang hanya ada kemungkinan kerugian. Menurut Undang-

undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan 
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kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat samakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau 

pembagian keuntungan. Pembiayaan atau financing dapat pula diartikan 

sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan.
60

 

Menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, yang dimaksud dengan pebiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, 

transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah dan atau UUS dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,  

tanpa imbalan atau bagi hasil. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 

Prinsip Syariah, kualitas pembiayaan dilihat dari kemampuan   membayar debitur 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:  

1. Lancar/ Kolektibilitas 1  

a. Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil/margin/ujrah tepat waktu 

dan tidak ada tunggakkan serta sesuai dengan persyaratan akad.  
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b. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau lebih dari 80% dari proyeksi pendapatan. 

c. Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat. 

d. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.  

e. Patuh terhadap perjanjian pembiayaan. Kewajaran sumber 

pembayaran dapat diidentifikasikan dengan jelas.  

2. Dalam Perhatian Khusus/ Kolektibilitas 2  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margi sampai dengan 

90 hari.  

b. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau lebih dari 80% proyeksi pendapatan.  

c. Nasabah selalu menyampaikan informasi secara teratur dan akurat. 

d. Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

e. Nasabah cukup patuh terhadap perjanjian pembiayaan. 

f. Kewajaran sumber pembayaran dapat diidentifikasikan, namun 

kurang sesuai dengan struktur/ jenis pembiayaan. 

3. Kurang Lancar/ Kolektibilitas 3 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin 

yang telah melewati 90 hari sampai dengan 120 hari.  

b. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau kurang dari 80%  dan lebih dari 30% dari proyeksi 

pendapatan. 



39 

 

c. Nasabah menyampaikan informasi keungan tidak teratur dan tetapi 

akurat.  

d. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan 

agunan lemah. 

e. Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak 

prinspil. 

f. Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan 

keuangan. 

g. Kewajiban sumber pembayaran berasal dari sumber lain dan kurang 

sesuai secara material. 

4. Diragukan/ Kolektibilitas 4 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah 

melewati 120 hari sampai dengan 180 hari. 

b. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah realisasi pendapatan 

sama atau kurang dari 80% dari proyeksi pendapatan. 

c. Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan 

meragukan. 

d. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan 

agunan lemah. 

e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian 

piutang. 

f. Kewajiban sumber pembayaran tidak diketahui dan kurang sesuai 

secara material. 
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5. Macet/ Kolektibiliti 5  

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin yang telah 

melewati 180 hari.  

b. Pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah reaisasi pendapatan 

sama atau kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan selama lebih 

dari 3 periode pembayaran berturut-turut. 

c. Nasabah tidak menyampaikan informasi keungan.  

d. Dokumentasi perjanjian piutang dan/atau pengikatan agunan tidak 

ada.   

Jadi risiko pembiayaan adalah risiko nasabah atau debitur  tidak mampu 

memenuhi kewajiban keuangan sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah 

disepakati. Definisi tersebut dapat diperluas bahwa risiko pembiayaan adalah 

risiko yang timbul karena kualitas pembiayaan semakin menurun.  

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali 

cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang 

dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu 

mudahnya bank atau lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan 

investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan kualitas, sehingga 

penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

risiko usaha yang dibiayai.
61

 Risiko pembiayaan muncul ketika bank memiliki 

sejumlah pembiayaan bermasalah yang digolongkan ke dalam kolektibilitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.  
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Penilaian kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan 

kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan sampai dengan lunas digunakan 

sebuah rasio yang disebut dengan Non Performing Financing (NPF). NPF diukur 

dari perbandingan antara persentase jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan 

total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan 

semakin buruk kualitas pembiaayaan suatu bank dan tentunya bank semakin 

berisiko dalam kondisi yang bermasalah.
62

 

Risiko Pembiayaan (Non Profit Finance) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

NPF =  
                 

                 x 100%  

E. Risiko Likuiditas 

Menurut BI melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan risiko 

likuiditas sebagai risiko akibat ketidak mampuan bank memenuhi liabilitas yang 

jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/atau aset likuid berkualitas tinggi 

yang dapat diagunkan, tanpa menggangu aktivitas dan keuangan bank.
63

 

Risiko likuiditas sering dimaknai dengan kerugian potensi yang didapat 

dari ketidakmampuan bank dalam memebuhi kewajiban jatuh tempo, baik 

mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa 

mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank.
64
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Berdasarkan beberapa uraian di atas, risiko likuiditas adalah potensi risiko 

yang akan dihadapi bank akibat ketidakmampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan kas/atau aset likuid 

yang berkualitas tinggi.  

Permasalahan likuditas pada bank Islam dapat terjadi jika beberapa 

kejadian dibawah ini muncul.  

1. Pada saat terjadi penarikan dana simpanan dengan jumlah besar, bank 

Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. 

2. Ketika bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah 

besar yang belum terealisasi dengan debitur dan pada saat realisasi, bank 

Islam tidak memiliki dana yang cukup.  

3. Terjadi penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam tidak 

memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi likuiditas 

nasabah. 

4. Terjadi penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki 

yang memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana 

simpanannya dari bank.
65

 

Risiko Likuiditas (Finance to Deposit Ratio) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

 FDR = 
                            

                                        
 × 100% 

  

                                                             
65
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F. Profitabilitas 

Profitbilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksanaan yang 

diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Semakin besar tingkat 

keuntungan menunjukan semakin baik manajemen dalam mengelola perusahaan.
66

 

Profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba 

terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memproleh laba diatas 

rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu 

menguragi beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas 

pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan 

aktivitas yang tidak bernilai tambah.
67

 

Rasio profitabilitas terdiri dari:
68

 

1. Margin Laba (Profit Margin)  

Profit margin =  
                 

         
 × 100% 

Angka ini menunjukkan beberapa presentase pendapatan bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, 

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup 

tinggi.  

2. Return On Asset (ROA)  

Return On Asset = 
           

            
  × 100% 
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Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume 

penjualan. Semakin besar rasio ini makan semakin baik. Hal ini berarti bahwa 

aktiva dapat lebih cepat berputar dan memperoleh laba.  

3. Return On Investmen (ROI)  

Return On Investmen = 
           

               
 × 100% 

Rasio ini menunjukkan bahwa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal pemilik. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Dalam 

penelitian ini, penulis hanya menguji tentang ROA perusahaan. Analisis ROA 

atau sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas. 

Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa 

lalu. Analisis ini kemudian bias diproyeksikan ke masa depan untuk melihat 

kemampuan perusahaan mengasilkan laba pada masa-masa yang akan datang.  

G. Hubungan Risiko Keuangan terhadap Profitabilitas  

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai lembaga 

intermediary yakni sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dana dengan 

mereka yang kekurangan dana. Bank akan mendapat laba bila tingkat bunga kredit 

lebih tinggi dibanding biaya yang harus dibayarkan kepada pemilik dana. Namun 

pemyaluran pembiayaan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya suatu risiko 

timbulnya pembiayaan bermasalah. Pemiayaan bermasalah ini sering disebut 

dengan financing risk yaitu suatu risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian 

bank sebagai akibat dari tidak terlunasinya kembali pembiayaan yang diberikan 
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bank kepada debitur.
69

  Sehingga dapat disimpulkan, besar atau kecil nilai risiko 

pembiayaan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. 

Penyaluran pembiayaan harus dibarengi  struktur modal yang kuat. Jika 

permodalan tidak cukup kuat maka bank tidak mampu menjalankan kegiatan 

operasionalnya yang nantinya akan berdampak memunculkan masalah baru yaitu 

timbulnya capital risk. Apabila  capital risk tidak mampu dikelola dengan baik 

akan berdampak pada perolehan laba yang ditargetkan. Menurunnya tingkat laba 

yang diperoleh dapat menimbulkan permasalah baru yakni timbulnya masalah 

likuiditas sebab bank harus membayar kewajiban-kewajiban kepada deposan 

dengan alat likuid yang dimiliki. Masalah likuiditas yang sering terjadi pada 

perbankan ini disebut dengan likuidity risk. 

 Hubungan risiko keuangan dengan profitabilitas (return) yang diharapkan 

merupakan hubungan yang bersifat searah atau linier, yang artinya semakin besar 

risiko suatu usaha makan akan semakin besar pula return yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return On Asset. 

Sedangkan rasio keuangan yang digunakan adalah risiko pembiayaan dan risiko 

likuditas, karena dianggap kedua rsiko ini memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas.
70
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H. Tinjauan Pustaka 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penting untuk 

mengkaji terlebih dahulu penelitian penelitian ini dengan masalah yang sesuai, 

yang ada pada penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 

Tinjauan Pustaka 

Peneliti dan 

tahun terbit 

Judul penelitian hasil penelitian 

Ceria  Lisa 

Rahmi, jurnal 

skripsi (2014) 

Pengaruh Risiko 

Kredit, Risiko 

Likuiditas, dan Risiko 

Bunga Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

risiko kredit dan risiko likuiditas 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan 

yang terdaftar dibursa efek 

indonesia, sedangkan  risiko 

tingkat bunga berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

profitabilitas Perusahaan yang 

terdaftar dibursa efek indonesia 

Gita Anasty 

Nindya, jurnal 

skripsi (2015) 

Pengaruh Non 

Performing Financing 

(NPF) dan Financing 

To Deposit Ratio 

(FDR) Terhadap 

Profitabilitas Pada 

NPF memberikan kontribusi atau 

pengaruh yang paling dominan 

trhaa profitabilitas pada bank 

umum syarah yang terdaftar pada 

otoritas jasa keuangan sebesar 

18,065% dan diikuti dengan FDR 



47 

 

Bank Umum Syariah 

yang Terdaftar pada 

Otoritas Jasa 

Keuangan 

sebesar 17,507%, sedangkan 

sisanya sebesar 64,428% mrupaka 

pengaruh dari variabel yang diteliti 

diluar penelitian 

 

 

Dina Irawati, 

skripsi  (2015) 

Pengaruh Risiko 

Likuiditas dan Risiko 

Kredit Terhadap Dana 

Pihak Ketiga 

pengujian hipotesis variabel 

likuiditas terhadap dana pihak 

ketiga diperoleh hasil signifikan 

sebasar 0,174. Hasil ini 

menunjukan nilai signifikan yang 

lebih besar dari 0,05. Sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa 

hipotesis pertama ditolak, berarti 

bahwa secara parsial likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap dana 

pihak ketiga pada bank syariaah 

diindonesia, kemudian pengujian 

hipotesis terhadap variabel risiko 

kredit diperoleh hasil bahwa nilai 

signifikan leih dari 0,05 yaitu 

sbesar 0,114 sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa hipotesis kedua 
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yang telah diajuka sebelumnya juga 

tidak berpengaruh terhadap dana 

pihak ketiga pada bank syariah 

diindonesia 

  Sumber: data sekunder, diolah tahun 2019 

 Keterangan: 

Penelitian pertama; 

 Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada 

variabelnya, dimana penelitian Ceria Lisa Rahmi memiliki 3 variabel (X) yaitu 

Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Risiko Bunga sedangkan pada penelitian ini 

variabenya hanya risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Sedangkan pada 

variabel (Y) meskipun memiliki persamaan mengukur pengaruh terhadap 

profitabilitas akan tetapi objek yang diteliti memiliki perbedaan, jika penelitian 

terdahulu meneleti pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia sedangkan penelitian ini lebih sederhana karena hanya meneliti pada 

satu perbankan saja yaitu bank syariah mandiri. 

Penelitian kedua; 

 Dalam penelitian Gita Anasty Nindya, memiliki kesamaan variabel (X) 

dengan penelitian ini yaitu variabel NPF dan FDR sedangkan untuk variabel (Y) 

penelitian Gita mengukur profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar pada 

Otoritas Jasa Keuangan  sebagi variabelnya sedangkan penelitian ini mengukur 

profitabilitas bank syariah mandiri sebagai variabelnya. 
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Penelitian ketiga;  

 Perbedaan penelitian ini dengan pnelitian sebelumnya oleh dina irawati 

terletak pada variabel (Y) dimana penelitian terdahulu variabel (Y) berupa 

pengaruh terhadap dana pihak ketiga sedangkan penelitian ini pengaruh terhadap 

profitabilitas sebagai variabel (Y). 

I. Kerangka Pemikiran 

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting untuk 

menghimpun dana dari masyarakat. Setiap bank berusaha untuk mendapatkan 

simpati dari masyarakat sehingga mereka bersedia mengalokasikan dananya pada 

bank tertentu. Salah satu strategi bank adalah dengan menawarkan tingkan return 

yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Tingkat return yang lebih tinggi akan 

diiringi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi pula. 

 Hal ini menjadi bahan yang menarik untuk diangkat ke permukaan, 

dengan memperhatikan risiko keuangan yang dihadapi oleh pihak manajemen 

bank (sebagai usaha untuk menghasilkan laba) dan kemampuan bank dalam 

menghimpun dana dari masyarakat. Dengan kata lain apakah risiko keuangan 

menjadi salah satu bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih bank. 

Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko Likuiditas terhadap profitabilitas 

Selain menjadi sumber pendapatan bank, aktivitas pemberian kredit rentan 

terhadap risiko yang dapat menjadi salah satu penyebab utama bank menghadapi 

masalah dan berujung dengan kebangkrutan. Masalah dalam aktivitas pemberian 

kredit yang umum terjadi adalah ketidakmampuan nasabah untuk melakukan 
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kewajibannya kepada pemberi kredit. Menurut Maheswari, risiko kredit 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
71

 

risiko likuiditas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

profitabilitas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.  Menurut 

Pratama dan Elviani menyatakan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.
72

 

Faktor risiko pembiayaan dan risiko likuiditas diperkirankan 

mempengaruhi profitabilitas bank syariah mandiri. Penelitian yang dilakukan 

Putri Rizki Ananda menyimpulkan, Secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap Profitabilitas, yang menyatakan bahwa Risiko Kredit dan 

Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2011-2015 terdukung atau diterima.
73
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Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Keterangan: 

 = Simultan 

 = Parsial  

 

J. Hipotesis 

Dalam penelitian ini tentang pengaruh risiko pembiayaan dan risiko 

likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah mandiri periode 2014-2018. 

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

Pengaruh risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas. 

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko peembiayaan 

dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan 

(penyedian dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang 

tercatat dalam banking book maupun trading book.
74

 Semakin besar jumlah 
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Risiko Likuiditas 
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Risiko Pembiayaan 
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pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya 

pembiayaan bermasalah yang akhirnya akan berdampak pada profitabilitas bank 

tersebut. 

Risiko Likuiditas adalah bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan 

karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
75

 Risiko 

ini terjadi akibat kegagalan pengelolaan sumber dana dan kekurangan likuiditas 

atas dana yang mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya pada waktu yang telah ditetapkan. Apabila bank tidak mampu 

melunasi kewajibannya tepat pada waktunya maka kepercayaan kreditur akan 

berkurang.
76

 

Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang sering 

terjadi pada lembaga perbankan jika tidak ditangani dengan serius  maka akan 

berdampak pada lembaga perbankan itu sendiri. Berdasarkan teori yang telah 

diuraikan sebelumya serta penelitian terdahulu, menurut Putri (2017) secara 

simultan risiko pembiayaan dan risiko likuiditas terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini: 

H = Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas  berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas bank Syariah Mandiri 
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Persada, 2013), h. 68 
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