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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Manajemen Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian dan Konsep Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam dan 

Umum 

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

tunggal), atau al-amwal (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah 

segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar’i, harta 

diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang 

legal menurut syara‟ (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi 

dan hibah (pemberian).
1
 

 Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta 

yang bernilai dalam pandangan syar’i, dimana aktivitas manusia ikut 

berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. 

Istilah modaltidak harus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga 

meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses 

aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode-

periode lain.
2
 

 Dalam bahasa Inggris, modal disebut capital yang mengandung arti 

barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan 

bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk 

membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat memenuhi 

kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. 

 Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, 

finansial, dan akunting. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya 
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menunjuk kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal 

atau menjaga kelanjutan bisnis.  

 Modal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan uang 

yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang; harta benda (uang, 

barang) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan dan sebagainya.
3
 Sedangkan modal kerja yaitu 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan a) peningkatan produksi baik 

secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif 

yaitu peningkatan kualitas atau peningktan mutu hasil produksi. Dan b) 

untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu 

barang.
4
 

 Menurut Sundjaja dan Barlian  “Modal kerja yaitu aktiva lancar 

yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari satu bentuk ke 

bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha”
5
. Sedangkan Modal 

kerja menurut Munawir “berarti net working capital atau kelebihan aktiva 

terhadap hutang lancar, sedang untuk modal kerja sebagai jumlah aktiva 

lancar digunakan istilah gross capital working”.
6
 Menurut Jumingan 

Modal kerja yaitu jumlah dari aktifa lancar. Jumlah ini merupakan modal 

keja bruto(gross working capital ). Definisi ini bersifat kuantitatif karena 

menunjukan jumlah dana yang digunakan untuk maksud- maksud operasi 

jangka pendek. Waktu tersedianya modal kerja akan tergantung pada 
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macam dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar misalnya kas, 

surat-surat berharga, piutang dan perediaan.
7
 

 Pengertian modal dalam perbankan adalah dana yang 

diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang 

dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping memenuhi 

peraturan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan kegiatan operasi 

perusahaan, modal tersebut dapat berkurang akibat terjadinya kegagalan 

atau kerugian usaha. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha 

atau sumber lainnya yang diperoleh. 

 Pentingya modal dalam kehidupan manusia ditujukan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Imron ayat 14: 

 ٍَ ُْطََشِح ِي قَ ًُ اْنقََُبِطِٛش اْن َٔ  ٍَ اْنجَُِٛ َٔ ٍَ انَُِّسبِء  اِد ِي َٕ َٓ ٍَ نِهَُّبِس ُحتُّ انشَّ ُصِّٚ

ََْٛب ۖ  نَِك َيتَبُع اْنَحَٛبِح انذُّ اْنَحْشِث ۗ َرَٰ َٔ ََْعبِو  اْْلَ َٔ َيِخ  َّٕ َس ًُ ِْٛم اْن اْنَخ َٔ ِخ  اْنفِضَّ َٔ انزََِّْت 

ًَ ةِ  ٍُ اْن َُْذُِ ُحْس  ِ ُ َّ َٔ 

Artinya:dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, 

sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan disisi Allah-lah 

tempat kembali yang  baik (surga).
8
 

 

 Kata “mata‟un” berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda 

yang bagus dan ternak (termasuk bentuk modal lain). Kata “zuyyina” 

menunjukan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. Rasulullah 

SAW menekankan pentingnya modal dalam sabdanya:  

                                                           
7
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tidak boleh iri kecuali pada dua perkara yaitu: orang yang hartanya 

digunakan jalan kebenaran dan orang yang ilmu pengetahuanya 

diamalkan kepada orang lain.” (HR. Ibnu Asakir) 

 Bahkan lebih jauh, betapa pentingnya nilai dalam pengembangan 

bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk 

lebih banyak mencari asset atau modal.
9
 Ini menunjukan memperkuat 

modal tidak hanya menjadi prioritas dalam ekonomi modern seperti 

sekarang ini, tetapi dalam kenyataanya telah terfikirkan sejak 15 abad yang 

lalu pada awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan 

modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa 

berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Hanya saja sistem ekonomi 

Islam mempunyai cara tersendiri dibandingkan dengan system kapitalis 

yang selalu berupaya memperkuat modal dengan memperbesar produksi. 

Untuk mencapai target yang diingkan sistem ini bisa saja menghalalkan 

segala macam cara tanpa memikirkan apakah yang ditempuh 

menguntungkan  atau merugikan pihak lain. 

 Penerapan sistem bunga misalnya merupakan salah satu contoh 

sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki. Tanpa 

peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian atau tidak, hal 

itu bukan urusan pemilik modal, karena yang penting adalah siapa pun 

yang menggunakan jasa harus mengembalikan sesuai jumlah kelebihan 

(bunga) yang telah ditetapkan, ditambah dengan jumlah  pinjaman 

pokoknya.
10

 

 Memang perlu diakui, bahwa sistem dalam ekonomi Islam modal 

itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh stagnan, apalagi sampai 

terjadi idle (menganggur). Artinya, hendaknya modal harus berputar. Islam 
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dengan system sendiri, didalam upaya memanfaatkan dan 

mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang 

lain. Oleh karena itu, dalam kaitanya dalam penggunaan jasa keuangan 

misalnya, islam menempuh cara bagi hasil dengan untuk dibagi dan rugi 

ditanggung bersama. Dengan sisitem semacam ini modal dan bisnis akan 

terus terselamatkan, tanpa merugikan pihak manapun.  

2. Penggunaan dan Perputaran Modal kerja dalam Ekonomi Islam 

a. Penggunaan Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam 

 Dalam pandangan Al-Quran, uang  merupakan  modal  serta  

salah satu   faktor   produksi  yang  penting,  tetapi  "bukan  yang 

terpenting". Manusia menduduki tempat di  atas  modal  disusul sumber  

daya  alam.  Pandangan  ini  berbeda  dengan pandangan sementara 

pelaku ekonomi modern yang  memandang  uang  sebagai segala sesuatu, 

sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau 

ditelantarkan.
11

 

 Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang 

agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang 

berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan 

manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan 

digunakan untuk melakuakan bisnis maka uang tersebut akan 

mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada 

bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.Islam melarang 

penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta di antara 

semua bagian masyarakat, berikut ayat alqur‟an yang menjelaskan 

bahwasanya harta harus berputar. QS.Al-Hasyr ayat 7  
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اْنَٛتَبَيٗ  َٔ نِِز٘ اْنقُْشثَٗ  َٔ ُسِٕل  نِهشَّ َٔ  ِّ َّ ِْْم اْنقَُشٖ فَهِه ٍْ أَ ِّ ِي ُ َ هَٗ َسُسٕنِ َيب أَفَبَء  َّ

َيب َءاتَبُكُى  َٔ ُُْكْى  ٍَ اْْلَْغَُِٛبِء ِي ْٛ ٌَ ُدٔنَخً ثَ ْٙ ََل َُٚكٕ جِِٛم َك ٍِ انسَّ اْث َٔ  ٍِ َسبِكٛ ًَ اْن َٔ

َ َ ِذُٚذ اْنِعقَبةِ  َّ  ٌَّ ِ  َ اتَّقُٕا  َّ َٔ َْتَُٕٓا  ُُّْ فَب َيب َََٓبُكْى َ  َٔ ُسُٕل فَُخُزُِٔ   انشَّ

Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan allah kepada 

rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu 

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada allah. Sesungguhnya 

allah amat keras hukumannya. (QS.Al-Hasyr 59 : 7)
12

 

 

 Modal   tidak   boleh    diabaikan,    manusia    berkewajiban 

menggunakannya  dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis 

digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai  harta orang-orang  yang  

tidak  atau  belum mampu mengurus hartanya, diperintahkan untuk  

mengembangkan  harta  yang  berada  dalam kekuasaannya itu dan 

membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan 

perputaran modal, bukan dari  pokok modal.
13

 Karena itu pula modal tidak 

boleh  menghasilkan  dari  dirinya sendiri,  tetapi  harus  dengan  usaha 

manusia. Ini salah satu sebab  mengapa  membungakan  uang,  dalam  

bentuk   riba   dan perjudian,   dilarang   oleh   al-Quran.   Salah  satu  hikmah 

pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar  2,5%  terhadap uang  (walau  

tidak  diperdagangkan)  adalah  untuk  mendorong aktivitas ekonomi, 

perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi   serta   penimbunan. 

Penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk:
14

 

1) Pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya. 
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Maksudnya dari pengeluaran untuk gaji,upah dan biaya operasi 

perusahaan lainya, perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk 

membayar gaji,upah dan biaya operasi perusahaan lainnya yang 

digunakaan untuk menunjang penjualan. 

2) Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. 

Maksud pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagaan 

adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakaan 

untuk proses produksi dan pembelian barang dagaan untuk di jual 

kembali. 

3) Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga . 

Maksud menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga adalah pada 

saat perusaan menjual surat-surat berharga, namun mengalami kerugian. 

Hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi. 

4) Pembentukan dana. 

Pembentukan dana merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan 

tertentu dalam jangka panjang, misalnya pembentukan dana pensiunan, 

dana ekspansi, atau dana pelunasaan obligasi. Pembentukan dana ini akan 

mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. 

5) Pembelian aktiva tetap (tanah, bangunan,kendaraan, dan 

mesin).Pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti 

pembelian tanah, bangunan, kendaraan dan mesin. Pembelian ini akan 

mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar dan timbulnya utang lancar. 

 Manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan 

pasiva lancar. Manajemen modal kerja memiliki beberapa arti penting bagi 

perusahaan. Pertama, modal kerja menunjukan ukuran besarnya investasi 

yang dilakukan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim atas perusahaan 

yang diwakili oleh utang lancar. Kedua, investasi dalam aktiva likuid, piutang 

barang adalah sensitif terhadap tingkat produktifitas dan penjualan. 
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Tujuan manajemen modal kerja yaitu:
15

 

1) Guna memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan 

2) Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban pada waktunya. 

3) Memunginkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari pada 

kreditor apabila rasio keungan memenuhi syarat. 

4) Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan 

penjualan dan laba. 

5) Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai 

aktiva lancar. 

b. Perputaran Modal Kerja Dalam Ekonomi Islam 

 Dalam mengembangkan modal, umtuk meningkatkan atau 

memperbanyak jumlah modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui 

produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa bertambah 

sesuai yang diinginkan. Adapun bentuk-bentuk pengembangan modal 

menurut ketentuan Syari‟ah Mu‟amalah, dapat dilakukan dalam bentuk atau 

pola sebagai berikut: 

1) Transaksi akad jual-beli, yaitu pengembangan modal usaha di mana 

seseorang berada dalam posisi sebagai penjual dan yang lainnya sebagai 

pembeli, seperti dalam akad al-Ba‟i, as-Salam, dan al-Istisna‟ 

2) Transaksi akad bagi-hasil, yaitu pengembangan modal usaha di mana 

seseorang dapat bertindak sebagai pemberi modal dan yang lainnya 

bertindak sebagai pengelola modal dengan kerentuan akan membagi hasil 

yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati. Transaksi ini dapat 

dilihat dalam akad-akad bagi hasil seperti dalam akad as-syirkah seperti 

akad al-Mudharabah dan akad as-syirkah. 
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3) Transaksi akad jasa, yaitu pengembangan modal di mana seseorang 

bertindak sebagai konsumen/pemakai jasa dan wajib memberikan harga 

kepada pihak yang telah memberikan jasa tersebut menurut kesepakatan 

yang dibuat, seperti dalam akad al-rahn, al-wadi‟ah. 

 

3. Perputaran Modal Kerja Dalam Ekonomi Konvensional 

Adapun Perputaran modal kerja secara umum (net working capital trun over) 

adalah salah satu rasio yang digunakaan untuk mengukur atau menilai 

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa 

banyak modal ker4ja perusahaan berputar suatu periode tertentu atau dalam 

suatu periode. Rasio ini diukur dengan membandingkan penjualan dengan 

modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. 

 Modal adalah salah satu faktor produksi selain tanah, tenaga kerja dan 

organisasi yang digunakan untuk membantu membantu mengeluarkan asset 

lain. Distribusi berskala besar dan kemajuan indsutri yang telah dicapai saat 

ini adalah akibat dan pengelolaan modal. Ini menunjukkan bahwa tenaga 

manusia (human resource) dan Kemampuan (Skill) untuk menggerakkan 

produksi tidaklah cukup sehingga harus didukung faktor produksi yang lain 

seperti modal. 

 Dalam dunia usaha, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh 

pimpinan atau pemilik perusahaan adalah menyediakan modal kerja yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan perusahaan. Pimpinan 

perusahaan harus selalu aktif meneliti sumber-sumber dan penggunaan modal 

kerja agar perusahaan selalu terpenuhi. Kegagalan  memperoleh  modal  kerja  

akanmenimbulkan hambatan, meski hal itu juga turut dipengaruhi  oleh  

faktor  pengelolaan  dalam meningkatkan mutu produksi dan faktor lain yang 
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sifatnya eksternal. Modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.
16

  

 Salah satu cara untuk menguji kecukupan modal adalah dengan 

melihatrasio modal itu terhadap berbagai aset bank yang bersangkutan. 

Dimana, rasiokecukupan modal bank adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampu bank mencari sumber dana untuk membiayai 

kegiatannya. Salah satu penilai modal perbankan yaitu dengan menganalisis 

rasio permodalanya yang dijelaskan dengan CAR (Capital Adequecy Ratio). 

Penilaian tersebut dapat diukur dengan dua cara yaitu membandingkan modal 

dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva 

berisiko. 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan 

modalminimum yang harus dimiliki oleh Bank .
17

CAR merupakan indikator 

terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanyasebagai 

akibatdari kerugian-kerugian bank yang Disebabkan oleh aktiva yang 

berisiko.
18

 CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus CAR= 

Modal

ATMR
𝑥 100% 

 BI menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan 

sebagaimanaketentuan dalam standar Bank for International Settlements 

(BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). 

 Rentabilitas sering juga disebut profitabilitas usaha. Dimana 

rentabilitas adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meningkatkan keuntungan. Salah satu rasio yang digunakan untuk 
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mengukur tingkat rentabilitas bank ialah ROA (Return on Assets). 

Rentabilitas banksangat penting, dimana, laba sebagai sumber dana bank 

yang utama dalam meningkatkan modal inti, sangat tergantung pada 

kemampuan rentabilitas (earning power). 

 ROA menunjukan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan 

(laba) dari keseluruhan dari aset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Sebaliknya, 

Semakin kecil ROA suatu bank, semakin kecil keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin kecil pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

aset.
19

 

 Efisiensi bank adalah kemampuan bank untuk menggunakan faktor –

faktorprodksi secara tepat atau efektif. Pengukuran tingkat efisiensi bank 

dapatdilakukan dengan mengalisis rasio BOPO. BOPO merupakan rasio 

perbandingan biaya operasional terhadappendapatan operasional. BOPO 

menurut kamus keuangan adalah kelompok rasioyang mengukur efisiensi dan 

efektivitas operasional suatu perusahaan denganjalur membandingkan yang 

satu terhadap yang lainnya. Rasio ini digunakan untukmengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatanoperasinya, 

terutama kredit.Semakin kecil BOPO menunjukan semakin efisien bank 

dalam menjalankanaktivitas usahanya. Begitupun sebaliknya, semakin besar 

nilai BOPO semakin tidakefisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya. 

 Likuditas menunjukan persediaan uang tunai dan aset lain yang 

denganmudah dijadikan uang tunai. Oleh karena itu, likuiditas adalah suatu 

keadaan  berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-alat likuid 
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lainnya yangdikuasai bank yang bersangkutan. Likuiditas bank adalah 

kemampuan bank untukmembayar hutang jangka pendeknya.
20

 

 Salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio 

pinjamanterhadap pembiayaan yang diukur dengan FDR. FDR ialah rasio 

antara seluruhjumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank.FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembalipenarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yangdiberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauhpemberian pembiayaan kepada nasabah dapat 

mengimbangi kewajiban bankuntuk segera memenuhi permintaan deposan 

yang ingin menarik kembali uangnyayang telah digunakan oleh bank untuk 

memberikan pembiayaan.Semakin tinggi FDR, maka semakin rendah 

kemampuan likuiditas banktersebut. Selainmencerminkan kondisi likuiditas, 

rasio ini juga diguna untuk mengukur tingkat risiko yang menjadi beban bank 

dalam menjalankanusahanya.
21

 

 

4. Jenis dan Sumber Modal Kerja 

 Pada dasarnya modal kerja itu terdiri dari dua, yaitu pertama, 

bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum yang 

harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan lancar tanpa kesulitan 

keungan, dan kedua jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya 

tergantung pada aktifitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar 

aktivitas biasa.
22

 

Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan berasal dari: 

a. Berkurangnya aktiva tetap  

b. Bertambahnya utang jangka panjang  
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c. Bertambahnya modal  

d. Adanya keuntungan dari operasi perusahaan.
23

 

 Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Tahun 2010, Modal koperasi berasal dari beberapa sumber, yaitu:
24

 

a. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, biaya penyusutan, 

dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang 

bersangkutan. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan hasil operasi 

koperasi ditambah dengan jumlah depresiasi dan amortisasi merupakan 

jumlah yang menunjukkan modal kerja yang bersumber dari hasil 

operasi koperasi. 

b. Modal sendiri, adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau 

modal yang menanggung resiko. Adapun modal sendiri meliputi:  

1) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang 

wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat 

masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat 

diambil kembali selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai 

anggota. Nilai atau besaran simpanan pokok diatur dan ditetapkan 

dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang 

bersangkutan.  

2) Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan tertentu yang tidak 

harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 

waktu serta kesempatan tertentu.  

3) Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan 

sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri 
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dan untuk menutupi kerugian koperasi yang mungkin terjadi atau 

bila diperlukan. Dana cadangan juga dimaksudkan bagi jaminan 

koperasi di masa yang akan datang dan diperuntukkan bagi perluasan 

usaha, dan pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat 

Anggota.  

c. Hibah merupakan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang diserahkan 

kepada koperasi dalam upaya ikut serta mengembangkan usaha 

koperasi.
25

 

 Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 

yang sifatnya sementara ada di dalam perusahaan koperasi, dan bagi 

perusahaan koperasi modal tersebut merupakan utang, yang pada 

saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses 

pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
26

 Modal ini dapat 

dikelompok menjadi utang jangka pendek (jangka waktunya paling 

lama 1 tahun), utang jangka menengah (jangka waktunya paling lama 

10 tahun) dan utang jangka panjang (jangka waktunya lebih dari 10 

tahun). Modal asing atau modal pinjaman ini dapat berasal dari 

pinjaman anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain yang didasari 

atas perjanjian kerjasama, bank dan lembaga keuangan, penerbitan 

obligasi dan surat utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, atau sumber lain yang sah berupa pinjaman dari bukan 

anggota.  

Modal kerja suatu perusahaan menurut Munawir dapat berasal dari:
27

 

a. Hasil operasi perusahaan.  

Modal kerja diperoleh dari penjualan barang dan hasil lainnya yang 

meningkatkan uang kas dan piutang. Jadi yang merupakan sumber 
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modal kerja yang diperoleh dari operasi jangka pendek dan ini bisa 

ditentukan dengan cara menganalisis laporan perhitungan laba rugi 

perusahaan.  

b. Keuntungan dari penjualan surat berharga.  

Penjualan surat berharga menunjukkan pergeseran bentuk pos aktiva 

lancar dari pos “surat-surat berharga” menjadi pos “kas”. Keuntungan 

yang diperoleh merupakan sumber penambahan modal kerja.  

c. Penjualan aktiva tetap investasi jangka panjang dan aktiva lancar 

lainnya.  

d. Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva 

tetap, investasi jangka panajang, aktiva tidak lancar lainnya yang tidak 

diperlukan lagi oleh perusahaan.Penjualan obligasi dari saham serta 

kontribusi dana dari pemilik, hutang hipotik, obligasi dan saham dapat 

dikeluarkan oleh perusahaan apabila diperlukan sejumlah modal kerja.  

e. Pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya.  

Pinjaman jangka pendek seperti kredit bank bagi beberapa perusahaan 

merupakan sumber penting aktiva.  

f. Kredit dari supplier atau trade kreditor.  

Salah satu sumber modal kerja penting adalah kredit yang diberikan 

oleh supplier, material, barang-barang. Supplier dan jasa biasanya dibeli 

secara kredit atau dengan wesel bayar. 

 Sedangkan Menurut Kasmir pada umumnya sumber modal kerja suatu 

perusahaan berasal dari:
28

 

a. Hasil operasi perusahaan Adalah pendapatan atau laba yang diperoleh 

pada periode tertentu. 

b. Keuntungan penjualan surat-surat berharga Adalah selisih antara harga beli 

dengan harga jual surat berharga tersebut. 
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c. Penjualan saham. Adalah perusahaan melepas sejumlah saham yang 

dimiliki untuk di jual kepada berbagai pihak.  

d. Penjualan aktiva tetap. Adalah yang dijual yaitu aktiva tetap yang kurang 

produktif atau masih menganggur.  

e. Penjualan obligasi. Adalah perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi 

untuk dijual kepada pihak lainnya. 

f. Memperoleh pinjaman. Adalah pinjaman dari pihak kreditor (bank atau 

lembaga lain)/ dana hibah dan sumber lainnya.
29

  

 

secara garis besar sumber dana bagi sebuah BMT ada tiga jenis, yaitu :  

a) Dana yang bersumber dari BMT sendiri. Dana yang bersumber dari 

BMT sendiri dibedakan menjadi empat komponen, yaitu: 

(1) Modal awal, modal awal pendirian BMT bisa berbentuk simpanan 

pokok dan simpanan wajib anggota. 

(2) Modal disetor, yaitu modal yang berasal dari para pemegang saham. 

Modal disetor dapat dikatakan permanen (tetap) dalam arti 

selamanya tetap mengendap dalam BMT dan tidak mudah ditarik 

begitu saja oleh penyetornya kecuali melalui Rapat Anggota. 

(3) Cadangan dan Keuntungan yang belum dibagi, sejauh belum 

dikeluarkan dari kas BMT tentunya akan tetap mengendap sebagai 

modal kerja atau dan yang siap untuk diputar.
30

 

b) Dana yang berasal dari investor 

 Jika kemudian dalam perjalanannya BMT membutuhkan tambahan 

modal secepatnya sementara penggalian dana dari sumber internal sudah 

maksimal (tidak lagi memungkinkan dalam jangka pendek) maka BMT 

dapat memperolehnya dari luar (eksternal). Dana ini bisa berbentuk 

pinjaman atau partisipasi dari seseorang atau kelompok. Merujuk kepada 
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sumbernya tadi, tentu saja sifatnya dana ini berbeda dengan dana dari 

sumber lain.
31

 

c) Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga) 

 Idealnya, dana yang berasal dari masyarakat ini, merupakan suatu 

tulang punggung (basic) dari dana yng harus diolah  atau dikelola oleh 

BMT untuk memperoleh keuntungan. Dana ini berbetuk simpanan yang 

secara tradisional kita sebut  Simpanan Giro (demand-deposit), 

Simpanan Deposito (Time-deposit), dan Tabungan.
32

 

 Ketiga jenis simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan 

dalam cara penarikan oleh si pemiliknya. Pada simpanan giro, pemilik 

dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. 

Sedangkan pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai 

dengan waktu yang telah diperjanjikan antara nasabah dengan pihak  

BMT. Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya 

ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu.
33

 

 Dari ketiga jenis simpanan diatas yang termasuk kedalam 

kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi BMT adalah dana dari 

investor dan simpanan dari masyarakat yang sewaktu-waktu bisa diambil 

oleh pemiliknya.  

 Dalam Islam cara mendapatkan modal dan mengembangkannya tidak 

boleh dilakukan dengan yang dilarang Syari‟at Islam. Antara lain pertama, 

dengan jalan perjudian, karena cara ini dapat menimbulkan permusuhan dan 

dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya cara 

pengembangan ini dilakukan tanpa adanya usaha yang jelas dan hanya 

bersifat spekulasi semata. Kedua, pengembangan harta/modal dengan jalan 

riba (apapun bentuk dan jumlahnya), yaitu pengambilan keuntungan dengan 
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cara mengeksploitasi tenaga orang lain. Ketiga, pengembangan modal dengan 

jalan penipuan (al-ghabn atau at-tadlis). Cara-cara penipuan dalam segala 

kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat jelas-jelas dilarang dan 

diharamkan agama. Keempat, pengembangan modal (harta) dengan jalan 

penimbunan. Maksudnya adalah seseorang mengumpulkan barang-barang 

dengan tujuan menunggu waktu naiknya harga barang-barang terebut, 

sehingga ia bisa menjualnya dengan harga tinggi menurut kehendaknya. 

 Menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaan modal, di 

mana dalam mekanisme ini harus jelas cara atau bentuk serta tujuan yang 

akan dicapai. Prinsipnya adalah peningkatan dan pembagian hasil untuk 

menciptakan sirkulasi yang benar dan tepat bagi setiap golongan masyarakat 

dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.
34

 

5. Manfaat Modal kerja 

 Modal kerja mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan 

sehari-hari. Dengan modal kerja yang cukup akan membuat perusahaan 

beroperasi secara ekonomis dan efesien serta tidak mengalami kesulitan 

keuangan. Manfaat modal kerja adalah:
35

 

b. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai 

dari aktiva lancar. 

c. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat 

pada waktunya. 

d. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup 

untuk melayani para konsumen. 

e. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang 

lebih menguntungkan kepada para langgananya. 
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f. Memungkinkan bagi perusaahan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efesien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa 

yang dibutuhkan. 

B. Konsep Efisien dan efektifitas 

1. Efisiensi pengelolaan modal lembaga keuangan 

 Efisien  adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau 

organisasi atau usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya 

sumber yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang 

dijalankan. Dengan kata lain efisensi merupakan perbandingan antara 

sumber dengan hasil.
36

 

 Sedangkan arti kata efisien menurut kamus besar bahasa Indonesia : 

Tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan 

tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, serta mampu menjalankan 

tugas dengan tepat dan cermat.
37

 

Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada 

sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta 

pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. 

Pengertian efisiensi menurut mulyamah: “efiiensi yaitu suatu ukuran 

dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan 

yang direalisasikan
38

 

Efisiensi penggunaan modal kerja berarti, bagaimana 

mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan tidak 

juga kekurangan. Dari segi ekonomis, efisiensi yang paling baik adalah 
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suatu tingkat yang diperoleh dari hasil yang optimal dengan biaya yang 

rasional. 

Sasaran utama strategi pencapaian laba perusahaan & efisiensi 

modal usaha yang efektif adalah sebagai berikut: 

a. Seberapa besar prosentase laba yang diperoleh dibandingkan dengan 

jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam perusahaan. 

b. Seberapa besar perputaran modal kerja dalam satu periode tertentu 

misalnya dalam satu tahun. 

 pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting agar 

kelangsungan usaha sebuah perusahaan dapat dipertahankan.
39

 Kesalahan 

atau kekeliruan dalam pengelolaan modal kerja akan menyebabkan buruknya 

kondisi keuangan perusahaan sehingga kegiatan perusahaan dapat terhambat 

atau terhenti sama sekali. Adanya kelebihan modal kerja dalam sebuah 

perusahaan dapat disebabkan oleh: 

a. Pengeluaran obligasi/saham dalam jumlah yang lebih dariyang diperlukan. 

b. Penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti. 

c. Terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen, 

untuk pembelian aktiva tetap atau untuk tujuan lain yang serupa. 

d. Konversi atau perubahan aktiva tetap ke dalam modal kerja. 

Konversi perubahan bentuk yang tak disertai dengan penggantian dari 

aktiva tetap ke dalam modal kerja dengan jalan proses depresiasi, deplesi 

dan amortisasi. 

e. Karena akumulasi atau penimbunan sementara dari berbagai dana yang 

disediakan untuk investasi-investasi dan sebagainya.  

Sedangkan terjadinya kekurangan modal kerja dapat disebabkanoleh: 
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a. Karena kerugian usaha. 

b. Adanya kerugian luar biasa (Extraordinary Losses). Kerugian luar biasa 

adalah kerugian yang tidak disebabkan karena operasi rutin perusahaan. 

c. Kebijakan dividen yang kurang baik.   

d. Penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tak lancar. . 

e. Kenaikan tingkat harga umum  

 Indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi 

modal kerja yang dilihat dari perputaran modal kerja, yang dimulai dari aset 

kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi 

kas. Makin pendek periode perputarannya, makin cepat perputarannya 

sehingga perputaran modal kerja makin tinggi dan perusahaan makin efisiens 

yang pada akhirnya rentabilitas semakin tinggi. 
40

 

 Islam Mensyariatkan Untuk Berperilaku Hemat dan Efisien yang 

disebutkan dalam QS Al- A‟raf ayat 31: 

ُ ََل ُِٚحتُّ  ََل تُْسِشفُٕا ۚ  ََِّّ َٔ اْ َشثُٕا  َٔ ُكهُٕا  َٔ َُْذ ُكمِّ َيْسِجٍذ  َٚب ثَُِٙ آَدَو ُخُزٔا ِصَُٚتَُكْى ِ 

 ٍَ ْسِشفِٛ ًُ  اْن

Artinya:Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
41

 

 QS Al-Isra‟ ayat 27.  

ِّ َكفًُٕسا  ٌُ نَِشثِّ ْٛطَب ٌَ انشَّ َكب َٔ  ٍِ َٛبِطٛ ٌَ انشَّ ا َٕ ٍَ َكبَُٕا  ِْخ ِسٚ جَزِّ ًُ ٌَّ اْن ِ  

Artinya:Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
42
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 Begitu juga dalam pengelolaan modal BMT, harus dikelola dengan 

tepat dan cermat sehingga tidak terjadi pemborosan dalam membiayai 

kebutuhan oprasionalnya dan berdampak pada peningkatan profit. 

2. Efektifitas pengelolaan modal lembaga keuangan 

 Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada 

efeknya; akibatnya, keadaan berpengaruh, berguna.
43

 

Menurut ahli manajemen peter drucker efektifitas adalah melakukan 

pekerjaan yang besar.
44

 

 Konsep efektifitas sesungguhya merupakan suatu konsep yang luas, 

mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi. Konsep 

efektifitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal 

tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan 

disiplin ilmu yang berbeda, sehingga menghasilkan konsep yang berbeda 

pula di dalam pengukurannya. Namun demikian banyak juga ahli dan 

peneliti yang telah  mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur 

efektivita situ. 

 Efektifitas yaitu hubungan antara hasil dan tujuan. Efektifitas juga 

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik 

sehingga suatu kegiatan dikatan efektif  jika kegiatan tersebut mempunyai 

pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat 

yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektifitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting karna mampu memberikan 

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

sasarannya atau dapat dikatan bahwa efektifitas merupakan tingkat 
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ketercapaian tujuan dari pengaktifan-pengaktifan dan telah dilaksanakan 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Badudu efektif mempunyai makna; 

1) Mempunyai efek, pengaruh atau akibat 

2) Memberikan hasil yang memuaskan 

3) Memanfatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-

baiknya
45

 

 Ada beberapa kriteria untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut 

berjalan efektik sesuai renana yaitu;
46

 

a. Kegunaan: agar berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-

fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, 

berkesinambungan dan sederhana 

b. Ketetapan objektivitas: rencana harus dievaluasi untuk mengetahu 

apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan 

kegiatan hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. 

c. Ruang lingkup: perencana perlu memeperhatikan prinsip-prinsip 

keadan, kelengkapan dan konsisten. 

d. Biaya: dalam hal ini menyangkut biaya usaha dan aliran emosional 

serta keuntungan 

e. Akuntabilitas: terdiri dari dua aspek yaitu tanggung jawab atas 

pelaksanaan dan tanggung jawab atas implementasinya 

f. Ketepatan waktu: berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan 

dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai 

perbedaan waktu. 
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 Jadi efektifitas secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya 

suatu upaya atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan agar tercapai hasil yang memuaskan. 

C. PROFITABILITAS 

1. Profitabilitas Dalam Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam memandang keuntungan dalam bisnis tidak hanya 

berupa profit (laba) yang bersifat materi saja, namun ada juga pandangan 

tentang keuntungan non materi yaitu berupa benefit, yang diterjemahkan 

dengan keberkahan. Sehingga dirumuskan bahwa laba ditambah 

keberkahan akan menghasilkan maslahat, yakni kesuksesan di dunia dan 

akhirat. 

 Pengertian Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban 

(cost), yang disebabkan oleh aktivitas perniagaan. Keberkahan pada laba 

menjadi nilai tambah (value added) dan pembeda orientasi bisnis syariah 

dengan konvensional. Sehingga mampu memotivasi para produsen untuk 

mengoperasikan usaha dagangnya secara halal dalam rangka 

mengharapkan output yang halal lagi baik.  

 Al-Nawawy menyatakan bahwa transaksi bisnis dilaksanakan 

agar harta tersebut dapat berkembang melalui keuntungan yang 

diperoleh. Dalam konteks aktivitas investasi, laba masih merupakan 

motivasi utama, bahkan ianya merupakan ukuran prestasi (kinerja) suatu 

perniagaan, apakah perniagaan eksis atau mengalami kepunahan. 

 Misalnya dalam sistem bagi hasil pada praktik mudharabah dan 

musyarakah (investasi), pembicaraan tentang laba dan rugi telah 

dibangun sejak awal transaksi. Pembagian proporsi keuntungan antara 

pemilik modal dan pengelola harus disepakati pada saat majlis akad. Ini 

bermaksud untuk memelihara harmonisasi pihak-pihak yang berakad. 
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Dalam mudharabah, keuntungan terlihat pada kelebihan harta setelah 

dikurangi modal dan beban-beban biaya.    

 Kajian tentang laba dapat kita temukan pula dalam transaksi 

murabahah. Skim murabahah adalah menjual produk dengan harga asal 

ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga modal dan 

laba murabahah harus nyata dan transparan. Sebagaimana Ibn Qudamah 

dalam al-Mughni menyebutkan bahwa murabahah adalah menjual 

dengan harga modal disertai dengan margin keuntungan yang jelas dan 

transparan, karena ia tergolong dalam jual-beli Amanah (bai‟ al-      

Amanah).  

 Dari berbagai definisi untung/laba menurut para ulama tafsir dan 

fikih, disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan dari modal dan atau 

kelebihan dari modal serta beban-beban biaya sebagai akibat dari 

aktivitas bisnis. Dengan demikian, dapat difahami bahwa laba dihasilkan 

dari dua unsur utama, yaitu usaha (al-a’mal) dan modal (ra’sul mal). 

Seandainya laba diperoleh bukan dari hasil dua unsur tersebut, maka ia 

bukanlah dinamakan keuntungan. Sebagaimana praktik membungakan 

uang (ribawi), ekonomi Islam tidak menganggap hasil dari praktik 

membungakan uang sebagai keuntungan. 

 Alquran Surat Ar-rum ayat 39 telah menegaskan bahwa praktik 

ribawi tidak akan pernah disebut sebagai pertumbuhan dalam ekonomi 

Islam.  

ٍْ َصَكبٍح  ْٛتُْى ِي َيب آتَ َٔ  ِ َُْذ  َّ اِل انَُّبِس فَََل َْٚشثُٕ ِ  َٕ َٕ فِٙ أَْي ٍْ ِسثًب نَِْٛشثُ ْٛتُْى ِي َيب آتَ َٔ

 ٌَ ْضِعفُٕ ًُ ِ فَأُٔنَئَِك ُُْى اْن ْجَّ  َّ َٔ  ٌَ  تُِشُٚذٔ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
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untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
47

 

 Pada ayat ini  dijelaskan  bahwasanya  Allah  SWT  membenci riba  

dan  perbuatan  riba tersebut  tidaklah  mendapatkan  pahala di  sisi Allah 

SWT. Pada ayat ini tidak ada petunjuk Allah SWT yang mengatakan 

bahwasanya riba itu haram. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan 

untuk tidak melakukan hal yang negatif. 

 Keuntungan dan  Etika Pencapaian keuntungan (laba) dalam 

perspektif Islam harus beretika. Etika memperoleh keuntungan tersebut 

mengacu kepada sumber ajaran ekonomi syariah, yaitu Alquran, Hadis dan 

ijmak para ulama. Seorang muslim dilarang meraih keuntungan melalui 

ukuran akal, kelezatan nafsu (hedone), garis keturunan dan adat istiadat 

yang bertentangan dengan prinsip islam.    

 Keuntungan yang beretika akan melahirkan keberkahan. Sehingga 

ditemukan dalam teori perilaku produsen muslim bahwa tujuan produsen 

muslim memproduksi barang dan jasa adalah untuk mencapai mashlahah 

maksimum. Formulasinya adalah keuntungan ditambah keberkahan. Maka, 

motivasi produsen muslim bukan hanya sekedar mengharapkan keuntungan 

(fisik) semata, namun harus memperhatikan aspek keberkahan (non fisik). 

 Ada empat asas penting yang selayaknya diperhatikan para pelaku 

bisnis muslim dalam usaha meraih laba: Pertama, perolehan keuntungan 

bebas dari praktik riba. Kedua, keuntungan bukanlah dihasilkan melalui 

praktik penipuan dan tipudaya muslihat (al-ghabn). Ketiga, keuntungan 
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bebas dari unsur-unsur kebatilan (al-gharar). Keempat, perolehan 

keuntungan bebas dari praktik monopoli barang (al-ihtikar).
48

    

 Di saat etika keuntungan di atas tidak diimplementasikan dengan 

optimal, maka kondisi ini rawan terhadap terpaan krisis. Jika ini terjadi, 

pengaruhnya tidak hanya mengusik individu yang bersangkutan, bahkan 

dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu  bangsa.   

 Para pakar ekonomi Islam menyebut bahwa akar krisis kuangan 

global berpuncak dari kegagalan ekonom Kapitalis membangun etika 

(ethics) dan moral dalam berekonomi, terutamanya masih berlakunya 

praktik bunga (ribawi). Etika berekonomi menjadi pilar utama dan prinsip 

bermuamalah. Ekonomi yang melalaikan sisi moral juga menjadi penyebab 

munculnya krisis moneter di negara Indonesia pada tahun 1998. Tepatlah 

apa yang dikemukakan oleh Adam Smith, pelopor sistem ekonomi 

Kapitalis, bahwa ekonomi yang berperadaban tinggi senantiasa menjunjung 

moral, dan contoh terbaik masyarakat yang berperadaban tinggi yang mapan 

secara ekonomi adalah Nabi Muhammad.  

 Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami 

bagaimana mencapai tujuan, yaitu pertama tujuan untuk mencapai falah dan 

yang kedua tujuan mashlahah. 

1. Falah 

Secara literal falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan 

dan kemenangan dalam hidup. Menurut islam falah dapat dimaknai 

sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. 

2. Mashlahah 
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 Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara 

seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut mashlahah. 

Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun 

nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 

makhluk yang paling mulia.
49

 

 Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, yaitu falah dan terutama 

mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan 

kegiatan ekonomi kita sehari-hari  adalah dengan mewujudkannya 

dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi islam. 

 Ekonomi islam telah ada sejak islam dilahirkan, tetapi bukan 

sebagai disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari islam. 

Sebagai agama yang memiliki ajaran hidup terlengkap, islam 

memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk 

aktivitas ekonomi. Pemikiran ekonomi islam atau yang lebih dikenal 

masyarakat kita Indonesia sebagai ekonomi yang bersyariah islam secara 

parsial telah ada sejak abad ke-8, misalnya kaidah berdagang, mekanisme 

pasar dan peran negara dalam ekonomi, tetapi secara komprehensif  

pemikiran ekonomi islam baru muncul pada abad ke-20. 

 Para ahli ekonomi muslim mendefinisikan ekonomi islam 

bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada 

intinya ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu 

cara-cara yang berdasarkan Al-Qur‟an dan sunnah nabi. Ekonomi islam 

dapat juga didefinisikan sebagai ilmu untuk mempelajari upaya manusia 
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dalam mencapai falah dengan sumber daya yang ada melalui sistem 

pertukaran. 

 Sementara itu sekarang ini ada yang berpendapat bahwa, ruang 

lingkup ekonomi islam hanya diasumsikan kepada masyarakat atau 

negara muslim, artinya bahwa ekonomi islam hanyalah mempelajari 

perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim di mana memang 

nilai-nilai ajaran islam dapat diterapkan. Namun demikian, pendapat lain 

tidak memberikan batasan seperti ini, melainkan terhadap perspektif 

islam tentang masalah ekonomi pada umumnya, yaitu bagaimana islam 

memberikan pandangan dan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi 

yang dihadapi manusia secara umum. Selain itu, ekonomi islam bukan 

merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau 

komunitas muslim yang ada, tetapi lebih kepada perwujudan perilaku 

ekonomi yang berdasarkan ajaran islam. 

 Pemenuhan kebutuhan keimanan secara benar, akan mampu 

membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah 

pada perwujudan mashlahah untuk mencapai falah. Mashlahah dapat 

dicapai apabila manusia hidup dalam keseimbangan, kehidupan yang 

seimbang merupakan esensi ajaran islam. Ekonomi islam bertujuan untuk 

menciptakan kehidupan yang seimbang, seperti keseimbangan fisik-

mental, material-spiritual, individu-sosial, masa kini-masa depan, dan 

dunia-akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental dan keseimbangan 

material dengan spiritual dapat menciptakan kesejahteraan bagi 

manusia.
50

 

 Pembangunan ekonomi yang hanya mementingkan kepentingan 

individu dengan tidak memperhatikan kepentingan sosial dapat 

menyebabkan ketidakharmonisan dalam proses pembangunan ekonomi. 

                                                           
50

 Ibid 



50 
 

Keseimbangan masa kini dan masa depan merupakan aspek terpenting 

bagi kelangsungan pembangunan ekomomi, sumber daya ekonomi tidak 

boleh dihabiskan oleh generasi sekarang tetapi harus dapat juga dinikmati 

oleh seluruh generasi yang akan datang. Akhirnya, tujuan mewujudkan 

keseimbangan antara dunia dan akhirat akan menjamin terciptanya 

kesejahteraan yang kekal dan abadi. 

 Dengan demikian, tujuan ekonomi islam adalah untuk 

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan setiap individu yang akan 

membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) 

melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat, yang merupakan 

kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia. Jadi, perhatian 

utama ekonomi islam adalah bagaimana manusia meningkatkan 

kesejahteraan material dan spiritual. Sebab aspek spiritual harus 

bersamaan dengan material, sehingga diperlukan sarana bagi pelaku 

ekonomi yaitu moralitas. 

 Dengan akhlaq (moral) islam sebagai pilar ekonomi islam, maka 

falah dapat dicapai. Pribadi yang akhlaqul karimah yang merupakan 

tujuan utama dari seluruh ajaran islam, sehingga moral menempati posisi 

penting dalam ajaran islam. 

 Akhlaq islam dibangun atas dasar rukun iman dan rukun Islam, 

artinya akhlaq islam lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan 

rukun islam. Seseorang yang beriman akan menjalankan rukun islam 

sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah. Semakin tinggi keimanan tentu 

akan memberikan efek moralitas yang semakin baik, tetapi sebaliknya 

semakin rendah iman akan memberikan efek moralitas yang buruk atas 

perbuatannya.
51
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 Laba Dalam Akuntansi Syari‟ah Dalam akuntansi syari‟ah, dari 

transaksi tersebut didapatkan pendapatan yang berupa laba. Laba tersebut 

berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli), dan upah atas jasa. 

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan 

kemaslahatan,
52

 keseimbangan dan universalisme.Prinsip Persaudaraan 

(ukhuwah), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan 

para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong.

 Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling 

mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling bersinergi. Namun 

meskipun begitu, tetap berpedoman pada profesionalisme. Prinsip keadilan 

artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada 

yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha 

berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzalim, maisyir, 

gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta‟alluq dan penggunaan unsur haram baik 

dalam barang dan jasa yang dipergunakan dalam transaksinya, maupun 

dalam aktivitas operasionalnya.
53

 Seperti ditegaskan dalam al-Qur‟an : 

ٍو  ْٕ ٌُ قَ َل َْٚجِشَيَُُّكْى َ َُ  َٔ ِ ُ ََٓذاَء ثِبْنقِْسِظ  ٍَ ّلِِلَّ اِيٛ َّٕ ٍَ آَيُُٕا ُكَُٕٕا قَ َب انَِّزٚ َٚب أَُّٚٓ

 ٌَ هُٕ ًَ ب تَْع ًَ َ َخجِٛشٌر ثِ َّ  ٌَّ ِ  َ اتَّقُٕا  َّ َٔ  ٖ َٕ َٕ أَْقَشُة نِهتَّْق   َ هَٗ أََل تَْعِذنُٕا اْ ِذنُٕا ُْ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-

orang yang selalu menjalankan (keadilan) karena Allah menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu 

lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnay 

Allah Maha mengeahui apa yang kamu kerjakan”(QS. al-Maidah ayat 8).
54
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 Begitu pula dalam  mencari keuntungan atau laba, prinsip keadilan 

harus diterapkan, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
55

 

Kemudian mengenai kemaslahatan, dalam hal ini harus memenuhi dua 

unsur, yaitu halal(sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan 

membawa kebaikan). Selain itu juga harus memperhatikan prinsip 

keseimbangan. Prinsip inimenekankan bahwa manfaat yang didapat dari 

transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham yang 

nantinya akan mendapatkan dividen, namun juga pada semua pihak yang 

dapat merasakan  manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. 

Misalnya saja masyarakat sekitar dan pemerintah yang mungkin tidak 

terlibat dalam transaksi tersebut secara langsung. Prinsip yang terakhir yaitu 

universalisme. Artinya transaksi syariah ini dapat dilakukan semua pihak 

yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan 

sesuai dengan semangat rahmatan lil „alamin. 

 Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat 

muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Dalam 

masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasiatau perusahaan 

didirikan adalah untuk memaksimalkan  laba dari investasi yang dilakukan 

untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan menurut masyarakat 

muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu 

perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak 

boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan 

sesuai dengan prinsip syari‟at Islam.
56

 

 Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku 

seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi 

penentuan kadar laba dalamtransaksi atau  muamalah. Kriteria-kriteria Islam 
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secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuanbatas laba 

yaitu: 

a. Kelayakan dalam Penetapan Laba 

 Islam menganjurkan  agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba. Ali bin Thalib r.a.berkata, “ Wahai para saudagar, 

Ambillah (laba) yang pantas maka kamuakan selamat (berhasil) dan 

jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan  menghalangi 

kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. 

b. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba.  

 Islam menghendaki adanya kesimbangan antara standar laba dan 

tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal.Semakin tinggi 

tingkat kesulitandan resiko, maka semakin besar pulalaba yang 

diinginkan pedagang.Pendapat paraulama fiqih, ahli tafsir,dan para pakar 

akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebabakibat 

(kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang 

diinginkan oleh si pedagang.Karenanya, semakin jauh perjalanan, 

semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang 

terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknyaakan tetapi semua ini 

dalam kaitnnya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan 

bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur 

permintaan.Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik 

monopoli, kecurangan, penipuan, perjidian, pemalsuan, serta segala jenis 

jual beli yang dilarang oleh syariat.
57

 

c. MasaPerputaran Modal 

 Perananmodal berpengaruh pada standarisasi laba yang 

diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa 

perputaran dan bertambahannya tingkat resikomaka semakin tinggi pula 
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standar laba yang yangdiinginkan oleh pedagang atau seorang 

pengusaha.Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, 

pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi 

labanya.Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan 

harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar 

laba. 

 Chariri dan Ghozali menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa 

karakteristik antara lain sebagai berikut:  

a. laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. 

b. laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi 

perusahaan pada periode tertentu 

c. laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan 

pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan 

pendapatan,  

d. laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya 

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan 

tertentu, dan 

e. laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching)antara 

pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan 

tersebut.
58

 

 Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar 

dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut 

merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting.Kinerja perusahaan 

merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai 

sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan 

tersebut adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dihitung dengan 
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cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode 

sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Menurut 

Angkoso menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain:  

a. Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka 

ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.  

b. Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki 

pengalaman dalam mengingkatkan laba, sehingga ketepatannya masih 

rendah.  

c. Tingkat leverage. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang 

tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat 

mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.  

d. Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, 

semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga 

pertumbuhan laba semakin tinggi.  

 

2. Pengertian Profitabilitas Secara Umum 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk 

mengukur kinerja suatu bank.
59

 Kemampuan bank dalam memperoleh 

laba (profitabilitas) tercermin pada laporan keuangan bank. Ukuran 

profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya 

adalah Return On Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Return On 

Asset  (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

earning dalam operasinya, sedangkan Return On Equity (ROE) hanya 
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mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam 

bisnis tersebut.
60

Return on Asset (ROA) menggambarkan profitabilitas 

dari segi aset yang dimiliki bank. Apabila Return On Asset  (ROA) 

meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak 

akhirnya adalah profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham.
61

 

 Awal dari sebuah kegiatan ekonomi yaitu modal. Modal yang 

besar dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan, begitu pula 

dengan bank. Seluruh bank di Indonesia diharuskan untuk menyediakan 

modal minimum. Tujuan ditetapkannya penyediaan modal minimum ini 

adalah untuk menutupi kemungkinan timbulnya resiko-resiko kerugian 

dari aktiva yang mengandung resiko seperti kredit yang diberikan kepada 

masyarakat. Kurangnya modal yang dimiliki bank dapat berdampak pada 

profitabilitas bank. Hal ini dicerminkan pada CAR (Capital Adequacy 

Ratio) dalam menunjukkan bagaimana kemampuan suatu bank dalam 

memiliki modal yang cukup sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

 Bank merupakan organisasi bisnis berbasis keuntungan. Namun, 

di samping memperoleh pendapatan yang besar, bank juga memiliki 

biaya yang selalu dikeluarkan secara rutin. Biaya ini digunakan untuk 

menjalankan dan memperlancar kegiatan operasional bank. Hal ini harus 

diperhatikan oleh bank karena biaya yang melebihi pendapatan akan 

menghasilkan suatu masalah. Bila dibiarkan, bank akan menjadi tidak 

produktif lagi dalam hal menghasilkan laba. Oleh karena itu, BOPO 

(Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) dapat digunakan dalam 
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menggambarkan bagaimana tingkat efisiensi suatu bank dalam mengelola 

biaya terhadap pendapatannya.
62

 

 Kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada 

masyarakat tentunya harus diimbangi dengan banyaknya simpanan yang 

diperoleh bank. Bank tidak dapat dapat berjalan dan berkembang tanpa 

adanya penerimaan uang dalam bentuk simpanan. Namun, bank juga 

tidak dapat memaksimalkan labanya hanya dengan menerima simpanan 

dari masyarakat. Apabila pinjaman yang diberikan kepada masyarakat 

terlalu besar, maka bank akan bermasalah dengan jumlah simpanan uang 

yang ada di bank, bila sewaktu-waktu nasabah ingin mengambil uangnya. 

Sebaliknya apabila simpanan yang diperoleh dari nasabah terlalu besar, 

sementara bank kurang bisa menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, 

maka bank tidak bisa memanfaatkan uang simpanan tersebut untuk 

menghasilkan laba. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara 

simpanan yang diterima dan pinjaman yang diberikan oleh bank. Hal ini 

tercermin pada LDR (Loan to Deposit Ratio) yang menggambarkan 

kemampuan suatu bank dalam mengendalikan simpanan dan 

pinjamannya. 

 jadi, ada beberapa rasio keuangan bank yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas perbankan yaitu CAR, BOPO, dan LDR. apabila 

profitabilitas suatu bank tinggi, maka dapat dikatakan bank tersebut 

sudah sangat baik dalam mengelola keuangannya dan tentunya para 

nasabah/masyarakat akan lebih mempercayakan dana simpanannya pada 

bank itu. 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sediri. 

Profitabilitas adalah ukuran spesifikasi dari performance sebuah bank, 

                                                           
62

Ibid 



58 
 

dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan 

memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari 

berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Return on 

Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

Rasio ini juga dipengaruh oleh besar-kecilnya utang perusahaan, apabila 

proposi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar.
63

 

 Profitabilitas (profitability) adalah sekelompok rasio yang 

memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, 

dan hutang terhadap hasil operasi.
64

Analisis profitabilitas sangat penting 

dilakukan untuk menilai kemampuan manajemen dalam menghasilkan 

laba. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah stu 

indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu earning. Earning adalah 

salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga 

rentabilitas. Indikator ini meliputi Return on Asset (ROA) dan Net 

Interest Margin (NIM). ROA merupakan salah stu indikator yang sering 

digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas bank. ROA sebagai rasio 

yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelolah dana yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. 

ROA dihitung dengan cara membandingkan seluruh laba sebelum pajak 

dengan total aktiva.
65

 

 Perusahaan  pada  umumnya  bertujuan memperoleh laba secara 

optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, 

pengelolaan modal kerja yang baik sangat diperlukan guna menjaga 

profitabilitas perusahaan. 
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 Salah satu tujuan utama perusahaan adalah kemampuan 

memperoleh laba. Sifat perusahaan yangprofit oriented akan berusaha 

menggunakan setiap aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang 

maksimal. Karena tanpa adanya laba akan sulit bagi perusahaan untuk 

menarik modal dari luar.  “Profitability  adalah  menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.”
66

 Dalam literatul lain disebutkan  bahwa “Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun  modal  sendiri.”
67

  

Jadi,  profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari volume 

penjualan, total aktiva dan modal sendiri selama periode tertentu. Dengan 

memiliki tingkat profitabilitas yang baik maka akan dapat memperkecil 

risiko bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban-kewajibannya. 

3. Hubungan Profitabilitas Dengan Modal Kerja  

 Didalam pengelolaan modal kerja yang bagus dapat menghasilkan 

laba jangka pendek yang diinginkan perusahaan, sehingga perusahaan 

dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara lancar tanpa ada hambatan 

yang serius di dalam finansial. Modal kerja yang berhubungan dengan 

profitabilitas adalah hutang lancar, ini digunakan perusahaan untuk 

membeli aktiva tetap perusahaan, aktiva tetap inilah yang akan 

digunakan untuk menjalankan operasinya.
68

  

 Efisiensi modal kerja multlak diperlukan untuk menjamin 

kecukupan modalkerja. Modal kerja yang cukup akan menguntungkan 

bagi perusahaan karena memungkinkan perusahaan untuk beroperasi 
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secara efisien dan untuk menghindarkan perusahaan dari kesulitan 

keuangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan modal kerja pada perusahaan 

maka perusahaan akan dapat memaksimalkan laba. Jumlah modal kerja 

yang berlebihan menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa 

menggunakan dana dengan baik, sehingga dana tersebut menjadi tidak 

produktif dan akan berdampak pada tingkat pengembalian modal 

perusahaan atau profitabilitas. Begitu juga sebaliknya kekurangan modal 

kerja akan menghambat kegiatan oprasional perusahaan sehari-hari.
69

  

 

D. LIKUIDITAS 

1. Definisi Likuiditas 

 likuiditas menurut Sutrisno adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi.Menurut 

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim likuiditas adalah rasio 

yangmengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya.Sedangkan menurut Sofyan SyafriHarahap pengertian 

likuiditas adalah sebagai berikut: “Likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya.”
70

 

 Berikut ini adalah penjelasan mengenai definisi likuiditas oleh beberapa 

ahli:Menurut Oliver G. Wood, Jr yang menyatakan bahwa Likuiditas adalah 

kemampuan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT untuk 

memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh 

tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Dengan bahasa yang 

berbeda Wiliam M. Glavin menyatakan bahwa Likuiditas berarti memiliki sumber 
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dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban.
71

 Oliver G. Wood, Jr 

juga menjelaskan bahwa dalam Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan sumber 

dana dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau 

musiman maupun kebutuhan jangka panjang.
72

 

 Likuiditas adalah kemampuan manajemen BMT dalam menyediakan dana 

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Secara sederhana arti 

likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu 

diperlukan.
73

Likuiditas juga diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Suatu BMT dianggap likuid apabila BMT tersebut 

mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito 

berjangka, pinjaman BMT yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit 

tanpa adanya suatu penundaan.
74

Karena dana tersebsar BMT adalah dana dari pihak 

ketiga yg bisa diambil sewaktu-waktu, maka BMT harus mampu menjaga 

kepercayaan nasabah ketika nasabah hendak mengambil dananya dan harus mampu 

memenuhi tanpa adanya suatu penundaan. Dalam al Qur‟an Alloh menjelaskan 

perintah untuk menjaga amanah. QS Al-Anfal ayat 27: 

 ٌَ ٕ ًُ َْتُْى تَْعهَ أَ َٔ تَُخَُٕٕا أََيبََبتُِكْى  َٔ ُسَٕل  انشَّ َٔ  َ ٍَ آَيُُٕا ََل  تَُخَُٕٕا  َّ َب انَِّزٚ  َٚب أَُّٚٓ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.
75

  

 Ayat ini menyebutkan secara prioritas tingkatan amanah yang harus 

ditunaikan oleh setiap orang yang beriman; amanah Allah, amanah 
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Rasul-Nya dan amanah antar sesama orang beriman. Begitu pula dalam 

pengelolaan likuiditas, yang mana dana terbesar BMT adalah dana pihak 

ketiga yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemiliknya, sehinnga BMT 

harus bisa menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh para 

nasabah yang menitipkan dananya ke BMT. BMT harus bisa mengelola 

dana tersebut dengan baik, sehingga nasabahpun akan mendapatkan bagi 

hasil atas pengelolaan tersebut. 

Dalam manajemen likuiditas masalah yang sering timbul adalah menjaga 

likuiditas atau mengejar rentabilitas. 

2. Likuiditas dan Rentabilitas 

 Likuiditas adalah kesanggupan bank atau BMT membayar 

kewajiban jangka pendek, sedangkan rentabilitas adalah kesanggupan bank 

atau BMT untuk mancari/menciptakan untung (laba).
76

 

 Dana-dana yang dihimpun BMT dari para nasabah dalam bentuk 

simpanan atau titipan sementara, sewaktu-waktu akan ditarik kembali oleh 

nasabah atau pemiliknya. Demi menjaga kepercayaan nasabah, BMT harus 

selalu siap memenuhi atau membayarnya kembali. Telah menjadi suatu 

keharusan bagi setiap BMT agar dalam usahanya dapat memperoleh 

keuntungan (rentabilitas) yang optimal, yaitu dengan cara di satu pihak 

menekan biaya sampai sekecil mungkin dan dilain pihak menciptakan 

pendapatan yang besar adalah mengoprasikan atau menyalurkan seoptimal 

mungkin dari seluruh dana yang dapat dihimpun. Namun hal demikian 

sudah barang tentu tidak mungkin karena kalau sewaktu-waktu nasabah 

penyimpan dana menarik simpanannya, BMT tidak akan bisa 

memenuhinya.
77
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 Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas merupakan hubungan 

yang saling mempengaruhi, dan biasanya terjadi tarik ulur (trade-off). 

Dengan kata lain jika likuiditas tinggi maka profitabilitas bank akan 

rendah. Namun jika likuiditas rendah, maka profitabilitas bank akan 

tinggi.
78

 Untuk itu posisi likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh 

terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, 

tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan 

berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.
79

 

3. Posisi Overliquid dan Underliquid 

 BMT pada hakikatnya tidak bisa mengetahui secara pasti berapa 

besarnya simpanan yang akan ditarik oleh nasabahnya sehingga setiap saat 

secara praktis BMT dihadapkan kepada dua kemungkinan yaitu posisi 

overliquid atau posisi underliquid. Posisi overliquid adalah keadaan di 

mana alat-alat likuid yang dikuasai lebih besar dalam arti ada dana yang 

idle. Sebaliknya posisi underliquid adalah keadaan di mana alat-alat likuid 

mencerminkan kekurangan, kondisi underliquid menunjukkan keadaan 

yang berbahaya karena terlalu banyak memberikan pinjaman. Walaupun 

kedua kemungkinan tersebut kurang baik, namun lebih berbahaya apabila 

posisi BMT underliquid, karena hal tersebut akan mengurangi bahkan 

mungkin menghilangkan kepercayaan nasabah.
80

 

Secara umum manajemen likuiditas dilakukan dengan: 

a) Bila terjadi kekurangan likuiditas, bank syari‟ah mencari dana antara 

lain dengan: 

(1) Menjual aset likuidnya agar mendapat likuiditas dalam hal bank 

syari‟ah memiliki aset likuid. 
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(2) Menerima penempatan dana/likuiditas dari bank syari‟ah lain  atau 

institusi atau individu lain secara syari‟ah. 

b) Bila terjadi kelebihan likuiditas, bank syariah menempatkan dana antara 

lain dengan: 

(1) Membeli aset likuid agar likuiditasnya produktif. 

(2) menempatkan dana kebank syari‟ah lain atau institusi lain secara 

syari‟ah.
81

 

4. Tujuan manajemen Likuiditas 

 Salah satu dari tujuan manajemen likuiditas atau perencanaan keuangan jangka 

pendek adalah untuk menjaga likuiditas bank ataupun BMT serta memperkecil resiko 

likuiditas. Bank ataupun BMT yang dalam keadaan likuid atau memiliki kemampuan 

untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo akan mendukung aktivitas 

operasional perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki dana yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, seperti mambayar utang yang sudah 

jatuh tempo, gaji karyawan, pajak,  dan kewajiban jangka pendek lainnya seperti 

pemenuhan permintaan kredit atau pemenuhan atas pengambilan dana oleh para 

deposannya yang sudah jatuh tempo.
82

 

Selain hal tersebut, adapun tujuan manajemen likuiditas di antaranya: 

a) Menjaga posisi likuiditas bank atau BMT agar selalu berada pada posisi likuid. 

b) Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, 

termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba 

terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. 

c) Memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan. 

d) Sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds. 

e) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
83
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5. Jenis-Jenis Likuiditas 

 Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya, likuiditas dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Deposit liquidity 

Yaitu likuiditas dalam menghadapi penarikan titipan, ini sangat sensitif 

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini likuiditas lebih 

ditujukan kepada bagaimana BMT mengusahakan agar mampu 

memenuhi atau melayani nasabah sewaktu menarik simpanannya. 

2) Portofolio liquidity 

Yaitu likuiditas dalam kaitannya dengan proyeksi pemberian pinjaman. 

Apabila BMT tidak memiliki alat likuiditas yang cukup untuk 

memberikan pinjaman, berarti kemungkinan memperoleh laba kurang. 

 

 Ditinjau dari kebutuhan likuiditas menurut jangka waktunya, 

likuiditas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Kebutuhan likuiditas harian (money position management) 

Memberikan perhatian kepada bagaimana mengatur kebutuhan likuiditas 

dari hari ke hari 

2) Kebutuhan likuiditas jangka pendek (short term liquidity management) 

Memberikan faktor-faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari 

raya idul fitri, tahun baru, masa liburan, masa tanam usaha. 

3) Kebutuhan likuiditas jangka panjang (long term liquidity management) 

Kebutuhan likuiditas yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang 

mempunyai pengaruh terhadap waktu-waktu mendatang, seperti 

pertumbuhan ekonomi atau tingkat perputaran dunia usaha.
84

 

 Adapun kebutuhan likuiditas BMT biasanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor berikut ini : 
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a) Kebutuhan dana operasional 

b) Rencana penyaluran pembiayaan termasuk komitment BMT kepada 

nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau 

melakukan investasi. Bisnis di BMT merupakan bisnis kepercayaan, oleh 

karenanya pemenuhan komitmen harus menjadi fokus Baitul Mal wa 

Tamwil (BMT). 

c) Estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun 

irregular. 

d) Saldo minimum pada BMT.
85

 

6. Pengendalian Likuiditas  

 Dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan non bank seperti 

BMT, likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan 

dananya. Karena adanya proporsi yang besar dari simpanan nasabah berupa 

giro wadi‟ah (demand deposit) atau tabungan (saving) dan deposito berjangka 

(time deposit), BMT memberikan prioritas utama dalam mempertahankan 

tingkat kecukupan likuiditas. Harus ada nasabah yang menyimpan uang di 

BMT, apabila BMT ingin melanjutkan usahanya. Diperlukan juga likuiditas 

yang cukup apabila BMT ingin memenuhi permintaan kredit dari nasabah.
86

 

Untuk itu pihak manajemen harus membuat kebijaksanaan likuiditas umum 

1) Kebijaksanaan Likuiditas Umum 

 Untuk mencapai sasarannya melayani para nasabahnya dan 

memperoleh laba, BMT harus membuat kebijaksanaan likuiditas umum. 

Likuiditas maksimum tentu saja bisa diperoleh BMT dengan cara 

menahan semua aktifitas dalam bentuk uang tunai. Cara ini jelas tidak 

benar karena jika semua aktiva dalam bentuk uang tunai, dengan 

demikian tidak ada pembiayaan dan investasi.  
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 Kebijaksanaan likuiditas umum sebuah BMT sesungguhnya 

adalah menentukan berapa jumlah dana yang akan ditahan dalam uang 

tunai, dan berapa yang akan ditempatkan dalam bentuk pembiayaan. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijaksanaan 

likuiditas adalah: 

1) Perkiraan tentang permintaan kredit di masa depan 

2) Kebutuhan penarikan dana oleh para deposannya. 

Bila manajer dana dilengkapi dengan informasi tentang permintaan kredit 

yang diantisipasi dan tentang prilaku deposannya, maka akan dapat 

menggambrkan kebijaksanaan likuiditas umum terbaik bagi BMTnya. 

Suatu BMT memerlukan likuiditas apabila: 

1) Mengahadapi terjadinya penurunan simpanan/deposit, karena adanya 

pengambilan dana oleh para pemilik/penyimpan. 

2) Menghadapi terjadinya kenaikan permintaan kredit. 

 Apabila simpanan atau deposit maupun permintaan kredit tidak 

mengalami perubahan atau apabila permintaan kredit proporsional 

dengan kenaikan deposito maka pihak BMT tidak akan menghadapi 

masalah likuiditas. Masalah likuiditas baru timbul apabila fluktuasi dana-

dana tidak sesuai dengan fluktuasi permintaan kredit.
87

 

 Ukuran Likuiditas 

(1)  Ratio antara pinjaman dan titipan: 

Ratio ini menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang 

para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada 

para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan 
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untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para 

penyimpan.
88

Dengan rumus:  

Loan to deposit ratio (LDR) = 
kredit  yang  diberikan  

dana  pihak  ketiga
 x 100% =  

Tujuannya untuk mengetahui kemampuan BMT dalam membayar 

kewajiban-kewajiban jangka pendek,khususnya penarikan simpanan 

sewaktu-waktu oleh penabung (simpanan/pinjaman yang masa jatuh 

temponya kurang dari  satu tahun).Indikasi rasio: semakin besar 

rasio semakinbagus, namun rasio yang terlalu besar juga tidak 

menguntungkan karena menunjukkan banyaknya dana yang tidak 

produktif (Idle fund). Rasio wajar: 20 %-30 %.
89

 

 

7. Strategi Memelihara Likuiditas BMT 

 Strategi memelihara likuiditas sangat terkait dengan tujuan 

likuiditas. akan tetapi dalam menetapkan strategi apa yang akan diambil 

sangat tergantung pada skill manager likuiditas yang ada, kehandalan dari 

managemen information system yang dimiliki BMT serta perlu 

dipertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan likuiditas BMT, 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Komponen-komponen yang telah disebutkan di atas akan menjadi 

panduan apakah tidak akan mengambil sikap agresif, berhati-hati atau 

konservatif dalam manajemen likuiditasnya, yang tercermin dari limit dan 

target likuiditas yang ditetapkan.
90
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E. Hubungan Modal Kerja dengan Likuiditas dan Profitabilitas 

 Dalam perusahaan antara likuiditas dan profitabilitas mempunyai 

hubungan yang sangat erat, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

merupakan unsur analisa dalam pembelanjaan yang saling mempengaruhi. 

Untuk itu likuiditas dan profitabilitas harus sama-sama diperhatikan.  

Perusahaan  harus  dapat menggunakan atau mengalokasikan dana atau modal 

dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keuntungan semaksimal 

mungkin.
91

 

 Pemahaman atas bagaimana meningkat dan menurunnya tingkat 

keuntungan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat 

dimengertinya ide tentang kaitan (trade-off) antara profitabilitas dengan 

risiko. Risiko untuk berada dalam keadaan technically insolvent pada 

umumnya diukur dengan jumlah net working capital atau current ratio, tetapi 

untuk maksud pembahasan dalam konteks  ini,  maka  pengukuran  yang  

akan digunakan adalah atas dasar net working capital.” Diasumsikan bahwa 

semakin besar jumlah net working capital yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan, maka semakin kecil risiko yang dihadapi. Dengan perkataan lain 

semakin besar net working capital, maka semakin likuid keadaan perusahaan 

dan oleh karena itu akan semakin kecil pula risiko untuk berada dalam 

keadaan technically insolvent.  

 Sebaliknya semakin kecil net working capital (likuiditas), maka akan 

semakin besar risiko  yang  dihadapi  oleh  perusahaan, Semakin besar rasio 

aktiva lancar terhadap total aktiva, maka semakin kecil profitabilitas yang 

diperoleh maupun risiko yang dihadapi. Semakin kecilnya profitabilitas 

dikarenakan aktiva lancer menghasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan 

aktiva tetap. Kebalikan dari hal ini, rasio aktiva lancar terhadap total aktiva 
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yang semakin kecil akan meningkatkan profitabilitas dan juga risiko yang 

dihadapinya. 

 Semakin besar rasio hutang lancar terhadap total aktiva, maka semakin 

besar profitabilitas yang diperoleh, akan tetapi risiko yang dihadapi juga 

semakin  besar.  Meningkatnya  profitabilitas disebabkan karena menurunnya 

biaya-biaya yang dikaitkan dengan penggunaan modal jangka pendek yang 

semakin sedikit dibandingkan dengan jumlah modal jangka panjang. 

Kebalikan dari hal ini, rasio hutang lancar terhadap total aktiva yang semakin 

kecil akan menurunkan profitabilitas dan juga risiko yang dihadapinya.
92

 

  Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan kepentingan antara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. 

Likuiditas menginginkan sebagian besar modal perusahaan tertanam dalam 

aktiva lancar, agar perusahaan tidak mengalami kesukaran dalam membiayai 

kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Di lain pihak, profitabilitas 

menginginkan sebagian besar dana perusahaan di operasikan agar dapat  

memperoleh  laba  yang  tinggi.  

 Permasalahannya adalah bagaimana perusahaan mengelola modal 

kerjanya, sehingga profitabilitas dapat  meningkat  dan  kemampuan  dalam 

membayar kewajiban lancarnya masih dapat dipertahankan, walaupun agak 

terlalu kecil.
93
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