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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Perbankan Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang 

terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 

Umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari 

masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito 

berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya. Menurut Muhammad (2002) dalam Umi (2016) 

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank 

adalah: “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan 

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan”. Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank 

Syariah. 

Menurut Djazuli (2002) dalam Maskurun (2015) Bank secara bahasa 

diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan 

istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi 

sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam 

bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung 

saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain 

untuk melakukan muamalat  
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Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1992, yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit\ atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan Bank Syariah  Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Muljono, 2015;417). 

Menurut Gumilan, (2013), Bank Syariah adalah bank yang tata cara 

beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits, di dalam 

operasionalisasinya Bank Syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada 

praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha 

yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk 

usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Menurut Purwaatmadja dalam Maskurun, (2015), bank syariah adalah 

bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata 

cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur 

yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang 

mengandung unsur riba. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, Bank  
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syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, 

mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. 

Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan 

dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal 

yang bertentangan dengan syariat Islam. 

2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Perbedaan pokok dan mendasar antara sistem Bank Konvensional 

dengan system Bank Syariah terletak pada pengembalian dan pembagian 

keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank 

kepada nasabah, dari hal ini timbul istilah bunga maupun bagi hasil. 

Tabel II.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

No Perbedan Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Legalitas  Akad Syariah Akad Konvensional 

2 Struktur  

Organisasi 

Penghimpunan dan 

Penyaluran dana 

harus sesuai dengan 

fatwa dewan 

pengawas syariah 

Tidak terdapat dewan 

sejenis 

 

3 Return Return yang dibayar 

dan atau diterima 

berasal dari bagi 

hasil atau pendapatan 

lainnya berdasarkan 

prinsip syariah  

Return baik yang dibayar 

kepada nasabah 

penyimpan dana dan 

return yang diterima dari 

nasabah pengguna dana 

berupa bunga  

4 Oprasional Dana masyarakat  Dana masyarakat berupa  
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berupa titipan  dan 

investasi baru akan 

mendapatkan hasil 

jika di usahakan 

terlebih dahulu 

simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada 

saat jatuh tempo 

5 Perjanjian Perjanjian dibuat 

dalam bentuk akad 

sesuai dengan 

syariah Islam 

Perjanjian menggunakan 

hukum positif  

6 Penyelesaian 

Sengketa  

Penyelesaian 

Sengketa, 

diupayakan 

diselesaikan secara 

musyawarah antara 

bank dan nasabah 

melalui peradilan 

agama  

Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan negeri 

setempat  

Sumber : Machmud & Rukmana (2010:12) 

 Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dalam perbankan syariah 

sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu di bandingkan dengan system bunga 

dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut 

membandingkan  sistem bagi hasil dan sistem bunga. 

Tabel II.2 

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

No Sistem Bunga  Sistem Bagi Hasil 

1 Penentuan suku bung di buat pada 

waktu akad dengan pedoman 

harus selalu untung untuk pihak 

bank. 

Penentuan besarnya resiko bagi hasil 

dibuat pada waktu akad dengan 

pedoman pada waktu akad dengan 
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pedoman pada kemungkinan untung 

dan rugi. 

2 Besarnya presentsi berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang di 

pinjamkan. 

Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang di peroleh. 

3 Tidak bergantung kepada kinerja 

usaha. Jumlah pembayaran bunga 

tidak mengikat meskipun keuntu 

ngan berlipat ganda saat keadaan 

ekonomi sedang baik. 

Bergantung kepada  kinerja usaha. 

Jumlah pembagian bagi hasil 

meningkat sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan. 

4 Eksistensi bunga diragukan 

kehalalannya oleh semua gama 

termasuk agama islam. 

Tidak ada agama yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

5 pembayaran bunga tetap seperti 

yang di janjikan tanpa 

pertimbangan proyek yang 

dijalankan oleh pihak nasabah 

untung atau rugi. 

Bagi hasil bergantung kepada 

keuntungan proyek yang dijalankan. 

Jika proyek itu tidak mendapat 

keunntungn maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah 

pihak. 

Sumber :Budisantoso dan Nuritomo, (2014:212) 

 

3. Ciri-ciri Bank Syariah  

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, 

adapun cirri-ciri bank syariah sebagai berikut: 

a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan 

dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan 

dengan kebebasan untuk tawar-menawar dakam batas wajar  
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b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran 

selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun 

batas waktu perjanjian telah berakhir.  

c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan 

perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka.  

d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan 

dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang 

diamanatkan.  

e. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari 

sudut syariahnya.  

f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik 

modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus 

yaitu amanah (Anjarsari, 2017). 

 

4. Tujuan Bank Syariah  

Dalam UU. No. 21 Tahun 2008 pasal 3, disebutkan bahwa perbankan 

syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan keadilan, kebersmaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Menurut Anjarsari (2016) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan 

kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat terbanyak. Adanya lembaga 

keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk 
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mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi 

kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan 

pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain 

melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha.  

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, 

terutama dalam bidang ekonomi. 

c. Berkembangnya lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasar 

efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, 

sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan 

memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah 

terpencil. 

d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk 

berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas 

hidup mereka. 

e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat 

beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan system lain. 

f. Untuk menaggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan 

program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank 

syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah 

yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti 

program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,  
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program pembinaan consumen, program pengembangan moda kerja, dan  

program pengembangan usaha bersama.  

5. Landasan Hukum 

a. Beberapa peraturan di Indonesia tentang Perbankan Syariah 

1) PBI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

2) PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Bank Syariah 

3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank   Indonesia 

No 9/19/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. 

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk 

Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan 

dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. 

2.1.2 Pembiayaan Syariah 

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, yaitu saya percaya 

atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan 

(trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan 

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus 

digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat 

yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ni’mah, 2015). 
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Menurut Muhammad dalam Asiyah (2015:1) Pengertian dari Pembiayaan 

menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil 

dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa menyewa dalam 

bentuk ijrah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; (c) transaksi 

jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish’na, (d) transaksi 

pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh; dan (e) transaksi sewa menyewa 

jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank syariah serta atau Unit Usaha Syariah (UUS)  dan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan atau diberi fasilitas dana 

untukmengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu yang telah di sepakati  

bersama di awal, dengan memberikan imbalanujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. 

Pembiyaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. 

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun 

non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan 

lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan 

rencana untuk memperoleh pendapatan.menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan menyatakan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
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pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Aisyah, 2015:2). 

Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang 

dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi 

mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi 

sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan Muhammad 

(2005). Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, 

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga 

pembiyaan, seperti bank Syariah, kepada nasabah (Umi, 2016). 

Adapun Produk pendanaan yang di tawarkan perbankan syariah Indonesia 

tidak berbeda dengan produk pendanaan Bank Syariah pada umumnya yang 

meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan obligasi. Dalam 

menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 

empat kategori yaitu: 

1) Prinsip Jual Beli (Bay’)  

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini dapat dibagi 

sebagai berikut: Karim (2010:98) 
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a) Pembiayaan Murabahah 

Murabahah (al-bai’ bi tsaman ajil)lebih di kenal sebagai murabahah saja. 

Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di 

mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, 

sementara nasabah sebagai pembeli Karim (2010:98). 

b)  Pembiayaan Salam  

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan 

belum ada. 

c) Pembiayaan Istisna 

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang 

atau komoditas tertentu untuk membeli/memesan. Produk Istishna menyerupai 

produk salam, tapi dalam Istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali (termin) pembayaran. Skim Istishna dalam Bank Syariah umumnya 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi Ascarya (2007:96). 

2) Prinsip Sewa (I) 

Transaksi ijarah dapat  di definisikan sebagai akad penibdahan hak guna 

(mannfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran 

upah sewa (ujrah), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun 

perbedaanya terletak pada objek traksaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya 

adalah barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa (Nurhayati, dan 

Wasilah, 2015). 
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3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah: 

a.  Musyarakah 

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau 

syarikah atau serikat atau kongsi). Adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, di 

mana dua orang atau lebih mengumpulkan dana pembiayaan dan manajemen usaha, 

dengan proporsi bisa sama atau tidak. 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana (Muljono, 2015:89). 

b. Mudharabah 

Menurut Muljono (2015:67) menjelaskan bahwa Secara spesifik terdapat 

bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu 

mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak 

dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada 

pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini 

menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan 

keahlian dari mudharib. 

4) Akad Pelengkap  

Bank Syariah dalam mempermudah melaksanakan pembiayaan diperlukan 

akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, 

namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Bank Syariah 
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diperbolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan 

akad pelengkap ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya 

yang benar- benar timbul. Akad-akad yang termasuk dalam akad pelengkap yaitu: 

a. Akad Al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap 

imbalan. Akad Al-Qardh dalam literature Fiqih Klasik dikategorikan dalam 

akad tathawwu atau saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi 

akad Al-Qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu Sebagai 

pinjaman talangan haji, Sebagai pinjaman tunai, Sebagai pinjaman kepada 

pengusaha kecil dan Sebagai pinjaman kepada pengurus bank. 

b. Hiwalah yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang 

menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Tujuan 

fasilitas hiwalah yaitu untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai 

agar dapat melanjutkan produksinya (Ascarya, 2007:107). 

c. Rahn (Gadai) yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut 

memiliki nilai ekonomis. Tujuan akad rahn yaitu untuk memberikan jaminan 

pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 

d. Menurut Nurhayati dan wasila (2015:257) Al-Wakalah atau At Tahwid artinya 

penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Al-Wakalah yaitu 

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain 

sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Al-Wakalah dalam 

aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada pihak 
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bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 

pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. 

e. Al-Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga 

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Anjarsari, 

2017). 

2.1.3 Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Salah satu bentuk pembiayaan perbankan syariah dalam bentuk akad jual 

beli adalah akad murabahah. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai 

penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (Cost) barang tersebut ditambah 

mark-up atau marginkeuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah 

bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan 

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut 

Ascarya (2007: 81). 

Menurut Karim (2010:113) Murabahah adalah akad jual beli barag dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang di sepakati oleh penjual 

dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainity 

contracts,karna dalam murabahah di tentukan berapa required rate of profit-nya 

(keuntungan yang ingin di peroleh). 

Nurhayati dan Wasilah (2013: 174) menjelaskan bahwa murabahah adalah 

transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 

(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad atas jual beli 
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dapat dilakukan secara tunai (Bai’ Naqdan) atau tangguh (Bai’ Mu’ajjal / Bai’ 

Bi’tsaman Ajil). 

Menurut Nurbaya (2013) Beberapa alasan transaksi jual beli murabahah 

mendominasi penyaluran dana bank syariah antara lain: 

1. Mudah di implementasikan 

Jual beli murabahah dengan cepat, mudah diimplementasikan dan 

dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahahini dengan 

kredit investasi konsumtif. 

2. Pendapatan bank dapat diprediksi 

Dalam transaksi murabahah, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi 

pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi murabahah hutang nasabah 

adalah harga jual sedangkan dalam hargajual terkandung porsi pokok dan porsi 

keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi 

pendapatan yang akan diterima. 

3. Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam 

Dengan adanya murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan 

tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan 

nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun 

nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak 

peru menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi 

cukup secara singkat dan global. 

 

 



30 
 

4. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif 

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli 

murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Nurhayati dan Wasilah (2013: 177) 

menunjukkan bahwa terdapat dua jenis murabahah, diantaranya adalah: (1) 

murabahah dengan pesanan (Murabaha to The Purchase Order), dalam 

murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan 

dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 

mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak membatalkan 

pesanannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli penjual, dalam murabahah 

pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli 

maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai 

akad; (2) murabahah tanpa pesanan, yaitu jenis murabahah yang bersifat tidak 

mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak 

sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. 

 

2. Landasan Syariah 

a) Al Qur’an 

Sumber Hukum Akad Murabahah (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015:178) 

An nisa [4]: 29 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa [4]: 29) 

 Al baqarah [2]: 275 

 

Artinya: 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) 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini 

jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk 

dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah  karena ia merupakan salah satu 

bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. 
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b) Hadist :  

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. 

Al-Baihaqi dan Ibnu Majah) 

 

Artinya: Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:” Dua 

orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum 

berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika 

keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah 

dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta 

maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.” (HR. Bukhori) 

 

Artinya:“Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya 

sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur” (HR. Ahmad) 

 

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. 

Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

 

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 

tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 

gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk 

dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

Dari Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah 

harus dilakukan dengan suka sama suka , Jujur dan terus terang masing-masing 

pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli 

murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme 

pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak 

nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 
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3. Landasan Hukum Positif  

a. Undang-undang No.7 Tahun 1992  

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memposisikan bank 

Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar 

kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai 

beroperasinya Bank Mega Syariah pada Pada 25 Agustus 2004 dengan modal dasar 

Rp.400.000.000.000,00.(Company Profile PT. Bank Mega Syariah, 2010) 

Indonesia Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit 

menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, 

kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah 

memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman 

mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.  

b. Undang-undang No.10 Tahun 1998  

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 

1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah 

untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini 

dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, 

pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa 

diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi 

masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum 
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Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan 

kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. 

c. Undang-undang No.23 Tahun 2003  

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada 

BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya 

yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan 

dual bank system. 

d.  Undang-undang No.21 Tahun 2008  

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:  

1. Pertama, adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank syariah, 

kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU 

No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang 

memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah 

setelah nama bank (pasal 5 no.5).  

2. Kedua, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus fit and 

proper test dari BI (pasal 27).  

3. Ketiga, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI 

harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini 

Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk 

komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen 

agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki 

keahlian di bidang syariah (pasal 26). 
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4. Keempat, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi 

lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok 

barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU 

No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Diubahnya kata “jual beli” dengan kata “pembiayaan”, secara implisit UU 

No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak 

termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah 

bagi bank syariah. 

4. Macam Murabahah 

Menurut Muljono (2015:147) Murabahah dapat di bedakan berdasarkan 

jenis dan cara pembayarannya sebagai berikut: 

 

Gambar II.1 

Perbedaan Murabahah 

 

       

 

 

 

 

 

Sumber: Muljono (2015:147) 
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a. Murabahah dengan pesanan 

Murabahah dengan pesanan (Murabahah to the purchase order) dapat bersifat 

mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesanannya. 

Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesanannya dan 

tidak dapat membatalkan pesanannya. 

Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjul dalam murabahah pesanan 

mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, 

maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurngi nilai 

akad. 

b. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat 

membatalkan pesanannya. 

c. Murabahah tunai 

Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayarannya sekligus 

esuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya. 

d. Murabahah tangguh 

Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayarannya dilakukan 

secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya. 

5. Proses Pembiayaan Murabahah 

Menurut Muljono (2015:151) Proses pembiayaan murabahah melalui 

beberapa langkah tahapan, yang terpenting di antaranya: 

1) Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan pembelian barang. 
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a. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan 

dengan sifat-sifat yang jelas. 

b. Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu 

dalam pembelian barang tersebut. 

2) Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang di ajukan 

nasabah. 

3) Lembaga keuangan mempelajari barang yang di inginkan. 

4) Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang. 

a. Mengadakan perjanjian yang mengikat. 

b. Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan 

pelaksanaan janji. 

5) Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji. 

6) Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini. 

7) Lembaga keuangan mengadakan transaksi dengan penjual barang (pemilik 

pertama). 

8) Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan. 

9) Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah. 

a. Penentuan harga barang. 

b. Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukkan 

kedalm hrga. 

c. Penentuan nisbat keuntungan (Profit) 

d. Penentun syarat-syarat pembayaran 

e. Penentuan jaminan-jaminan yang dituntut 
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6. Skema / Mekanisme Murabahah 

                                         Gambar II.2 

Skema bai’ al-murabahah 

 

 

 

  

   

 

    

   Sumber: Muljono, (2015;152). 

 

7. Pokok Pembiayaan Murabahah 

Menurut Usmani (1999) dalam Ascarya (2007) terdapat beberapa syarat 

pokok pembiayaan murabahah, antara lain sebgai berikut: 

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secra 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan di jualnya dan 

menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang 

diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat di tentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari 

biaya. 
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3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya 

perolehan untuk menentukan harga agregat ini. 

4) Murabahah dikatan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat 

ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat di jual dengan perinsip murabahah. 

8. Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah 

Bapak Ahmad membutuhkan sebuah mesin fotokopi pada tanggal 1 Mei 

2012 dengan spesifikasi: Merk Xerox, memiliki kemampuan untuk memperkecil 

dan memperbesar hingga ukuran AO, memiliki kemampuan untuk memfotokopi 

warna. 

Bapak Ahmad harus menyediakan uang sebesar Rp. 80.000.000,- untuk 

membeli mesin fotokopi secara tunai, namun melihat kondisi keuangan Bapak 

Ahmad yang mengalami kesulitan jika harus membeli secara tunai. Bapak Ahmad 

hanya memiliki kemampuan keuangan setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- 

untuk membeli mesin tersebut. Bapak Ahmad mengajukan pembiayaan di Bank 

Syariah untuk mewujudkan harapannya tersebut.  

Mengingat kondisi tersebut Bank Syariah menetapkan required rate of 

profit sebesar 20%. Beberapa bulan lama pembayaran Bapak Ahmad memberikan 

angsuran ke Bank Syariah. 
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Tabel II.3 

Penetapan Plafon Pembiayaan Murabahah 

Harga Beli barang Rp. 80.000.000,-

Kemampuan keuangan nasabah/ bulan Rp. 8.000.000,-

Required rate of prpfit (20%) Rp. 16.000.000,-

Rp. 80.000.000,-

Rp. 16.000.000,-

= Rp. 96.000.000,-

Rp. 96.000.000,-

Rp. 8.000.000,-

= 12 bulan = 360 hari

Harga jual barang kepada nasabah

Periode pembayaran

Sumber :Asiyah, (2015;228). 

 

2.1.4 Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah 

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan 

masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus 

uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada 

masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan 

keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaikbaiknya 

permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua 

bank (Rimadhani, 2012). 

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur 

perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, sehingga 

perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah 

pembiayaan yang disalurkan ke masyarkat oleh sebuah lembaga keuangan 

(perbankan syariah) (Umi, 2016). 

Menurut Muhammad (2004) di dalam Umi (2016) faktor-faktor lingkungan 

secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. 
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Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain 

kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi 

lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara.  

Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah 

pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan 

bank sentral. Beberapa variabel mempunyai hubungan dengan jumlah pembiayaan 

murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti 

adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, dan Non Performing 

Financing (NPF). 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang 

dititipkan kepada bank syariah, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu 

(Sulistya, 2017) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 

1) disebutkan bahwa, ”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah 

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

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

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang 

disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan 

bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. 

Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai 

berikut  
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Dana Pihak Ketiga = Giro Wadiah + Tabungan Wadiah + Tabungan                            

Mudharabah + deposito Mudharabah  

Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan 

fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk 

pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah giro wadiah, 

Tabungan Wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Simpanan 

mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena 

simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar 

sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing 

(pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi 

tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam 

melakukan pembiayaan (Misbah, 2016) 

a. Giro Wadiah 

Menurut Muljono (2015:61) Giro yang di benarkan secara syariah ada dua, 

yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Giro Wadiah adalah 

simpanan pihak ketiga dengan akad wadiah, yakni titipan murniyang penarikannya 

dapat di lakukan setiap saat. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan 

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

mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabahbertindak sebagai shahibul mal 

(pemilik dana), dan atas simpanannya nasabah berhak atas bagi hasil (Muljono, 

2015:62). 

 

 



43 
 

b. Tabungan Wadiah 

Di dalam Sulistya (2017) Tabungan Wadi’ah juga menggunakan prinsip 

wadi’ah, yaitu penitipan uang dalam bentuk tabungan antara pihak yang 

mempunyaiuang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga 

keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut. 

c. Deposito Mudharabah 

Menurut Undang Undang  Perbankan No. 10 Tahun 1998, deposito adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasrkan 

perjanjian nasabah dengan bank. 

Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah melalui 

simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hokum) yang penarikannya hanya 

dapat di lakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bgi hasil 

(Muljono, 2015:73) 

d. Tabungan Mudharabah 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat syarat tertentu 

yang di sepakati, tetapi tidak dapat di Tarik dengan cek, bilyeet giro, atau alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu (Muljono, 2015:422) 

Merupakan simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau Investasi dana 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan 
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ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, 

dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Rimadhani, 2012) 

2. Pendapatan Margin 

1) Pengertian Pendpatan Margin 

Menurut Anjarsari (2016) Pendapatan yaitu kenaikan kotor dalam asset atau 

penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang 

diperoleh dari investasi yang halal, perdagangan, pemberian jasa atau aktivitas lain 

yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dari 

pembiayaan dengan prinsip jual beli disebut dengan pendapatan margin. 

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah disebut dengan pendapatan 

margin murabahah. Menurut Misbah (2016) Bank syariah menerapkan marjin 

keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (Natural 

Certainty Contract), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, 

baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, 

muntahia bit tamlik, salam, dan istishna. 

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase 

tertentu yang ditetapkan pertahun peritungan margin keuntungan adalah persentase 

tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan scara harian, 

maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin 

keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Maskurun, 2015)  

Dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 

 

 



45 
 

2) Referensi Pendapatan Margin 

Menurut Karim (2010:280-281) Referensi Pendapatan Margin adalah 

pendapatan margin yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. 

Penetapan pendapatan margin pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan 

saran Tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal 

berikut:  

a. Direc Competitor’s Market Rate (DCMR)  

Direc Competitor’s Market Rate (DCMR) adalah tingkat 

pendapatan margin rata-rata perbankan syariah, atau tingkat pendapatan 

margin rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat 

ALCO sebagai kelompok competitor langsung, atau tingkat pendapatan 

margin bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai 

competitor langsung terdekat.  

b. Indirec Competitor’s Market Rate (ICMR)  

Indirec Competitor’s Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku 

bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga 

bebarapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai 

kelompok competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga 

bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai 

competitor tidak langsung yang terdekat.  
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c. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)  

Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target 

bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak 

ketiga. 

d. Acquiring Cost 

Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

e. Overhead Cost 

Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak 

ketiga. 

3) Penetapan harga jual 

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan 

penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga 

perolehan bank dan margin keuntungan (Karim, 2010:281) 

4) Pengakuan Angsuran Harga Jual 

Meurut Karim (2010:281) Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga 

beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pegakuan angsuran dapat 

dihitung dengan mengunakan empat metode yaitu:  

a. Metode margin keuntungan menurun. 

b. Metode keuntungan rata-rata. 

c. Metode keuntungan flat. 

d. Metode keuntungan anuitas. 
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5) Konsep Penetapan Margin 

Menurut Binti Nur Asiyah dalam Anjarsari  (2017) Konsep Penetapan 

Margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang 

dibentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, bank sebagai 

penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian 

bank syariah dalam menjaga fungsi intermedasi, tidak hanya berfikir untuk 

mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermedasi 

berjalan lancar. 

Menurut Aisyah (2015:155-158) Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam penetapan margin dan bagi hasil dari bank syariah antara lain : 

a. Komposisi Pendanaan 

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana 

giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus untuk 

giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), 

maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih 

kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari 

deposito. 

b. Tingkat Persaingan 

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada 

tingkat persaingan yang longgar bank dapat mengambil keuntungan yang lebih 

tinggi. 

c. Resiko Pembiayaan 



48 
 

Pada pembiayaan pada sector yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang. 

 

d. Jenis Nasabah 

Jenis nasabah yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi 

nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil 

keuntungan yang tipis, Sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil 

keuntungan yang lebih tinggi. 

e. Kondisi Perekonomian 

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom/peak-puncak, resesi, dan 

depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana 

usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan 

keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) 

bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis. 

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan 

perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas sector pembiayaan, atau 

pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta 

siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah 

menetapkan beberapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan 

inilah yang berpengaruh pada kebijakan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil 

untuk bank. 

6) Metode Pembayaran Angsuran 
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Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/ harga pokok dan 

angsuran margin keuntungan. Pembayaran angsuran dapat di hitunng dengan 

menggunakan metode: 

a. Metode Pendapatan Margin menurun 

Metode Pendapatan Margin menurun adalah perhitungan pendapatan 

margin yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok 

sebagai akibat akibat adanya cicilan/ angsuran, jumlah angsuran (harga pokok 

dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin 

menurun. 

Tabel II.4 

Metode Pendapatan Margin Menurun 

Angsuran Margin = {Palfon-((Bulan ke i – 1) x Angsuran pokok)}xMargin 

12 

 
 

Sumber: Asiyah, (2015;167) 

 

b. Metode Keuntungan Rata-Rata  

Metode Keuntungan rata-rata adalah pendapatanmargin menurun yang 

perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin 

keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan (Adiwarman, 2010:282). 

Tabel II.5 

Metode Keuntungan Rata-Rata 

Angsuran Margin = ((jangka Wkt Pemby +1) / (2 x Jangka Wkt Pembiay))     

x Plafon x (margin/ 12) 
 

          Sumber: Asiyah, (2015;167). 

 

c. Metode Pendapatan Flat 
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Metode pendapatan flat adalah pendapatan margin terhadap nilai harga 

pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun 

bagi debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok harga 

(Karim, 2010:282). 

Tabel II.6 

Metode Pendapatan Flat 

AM = (Plafon) X (% Margin / 12) 

       Sumber: Asiyah, (2015:168) 

d. Metode Keuntungan Anuitas  

Menurut Aisyah (2015:168) Adalah margin keuntungan yang diperoleh 

dari perhitungan annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara 

pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan 

margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola 

angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang 

semakin menurun. 

Tabel II.7 

Metode Keuntungan Anuitas 

Angsuran Margin = (1 + (Margin/12)) (JWK) -1 x Harga Pokok (k)  

                               (1 + (Margin/12)) (JWK-1)  
 

Sumber: Asiyah, (2015:168). 

 

3. Non Performing Financing (NPF) 

Menurut Siamat dalam Prastanto (2013) Aktiva produktif yang dimiliki 

oleh bank berkaitan erat dengan tingkat kelangsungan usaha bank. manajemen 

bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva 

produktif yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas asset 

sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit 
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dan investasi dana bank. Aktiva produktif yang dinilai kualitasnya meliputi 

penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit dan 

surat berharga. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai 

kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya.  

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah 

tercermin dari besarnya non performing loan (NPL), dalam terminologi bank 

syariah disebut non - perfoming financing (NPF). Non - Performing Financing 

(NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang 

lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank 

Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat 

kegagalan counterparty memenuhi kewajiban (Misbah, 2016) 

Menurut Saputra (2014) Salah satu resiko yang di hadapi oleh bank adalah 

resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko 

pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang 

masuk dalam kategori bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Ada 

beberapa  pengertian pembiayaan bermasala, yaitu: 

a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapi atau 

memenuhitarget yang diinginkan oleh pihak bank. 
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b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan tumbuhnya resiko di kemudian hari 

bagi bank dalam arti luas. 

c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewjibannya, bank 

dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dana tau pembayara bunga, 

denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yng menjadi beban nasabah 

yang bersangkutan. 

d. Pembiayaan dimana pembaayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila 

sumber-sumber pembayaran kembali yang di harapkan diperkirakan 

tidakcukup membayar kembali pembiayaan sehingga, belum memenuhi target 

yang diinginkan oleh bank. 

e. Pembiayaan dimna terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

penjamin, sehingga terdapt tunggakan atau ada potensi kerugian di prusahaan 

nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari 

bagi bank dalam aarti luas. 

f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap 

bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bung, 

pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang 

bersangkutan. 

g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan mcet 

serta golongan lancer yang berpotensi menunggak. 

Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL 

diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

diberikan. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap 
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kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit 

bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. 

Menurut Umi (2016) Non performing financing (NPF) adalah rasio antara 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori 

yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Menurut Syaputra (2014) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap 

kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan 

bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis 

pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan 

menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. NPF 

diperoleh rumus sebagai berikut: 

 

 

 

2.2 Pandangan Islami 

2.2.1 Pendapatan Margin 

Landasan hukum Pendapatan Margin diberlakukan dalam transaksi 

antara lain terdapat pada surat Al Baqarah ayat 198 sebagai berikut: 

 

NPF= Pembiayaan bermasalah x 100% 

Total Pembiayaan 
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Artinya:‘’Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 

'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu 

benar-benar termasuk orang-orang yang sesat’’ Al Baqarah ayat 198 

Dari ayat tersebutkan bahwa Pada masa awal islam sudah terdapat konsep 

Pendaptan Margin  dimana jika barang dibeli secara tunai maka harga lebih murah 

atau jika barang dibeli secara tunda dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu 

maka harganya lebih mahal. 

2.2.2 Non Performin Financing 

Landasan hukum Non Performin Financing diberlakukan bahwa Menunda 

pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman, antara lain terdapat pada 

hadis Ibnu Majah menyebutkan : 

 

Artinya:“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka 

dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai 

pencuri.” (HR. Ibnu Majah no. 2410).  

 

Dari hadis dan pendapat diatas jelas bahwa dalam syariat islam 

mengharuskan seseorang untuk membayar keawajibannya dan menyegerakannya. 

Menurut Anjarsari (2016) Pembiayaan Macet merupakan risiko kemungkinan 

kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya pembiayaan 

macet membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah 

yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank. risiko pembiayaan 
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pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (non performing financing) yaitu 

Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah. 

 

2.2.3 Pembiayaan Murabahah 

Pelarangan riba merupakan ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan ekonomi islam khusunya perbankan syariah, Mengenai hal ini ALLAH 

SWT mengingatkan dalam Firmannya Surat Ali Imran Ayat 130: 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.: (Ali Imran: 130). 

Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai 

lama waktu pinjaman. Pelaksaan riba memberikan dampak negatif bagi ekonomi, 

diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga 

sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentu harga 

adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan 

ditetapkan pada suatu barang (Harahap, 2016). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai bahan 

acuan atau pembanding dengan penelitian ini yang dapat  dilihat pada tabel 2 

berikut ini: 
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Tabel II.8 

Hasil Penelitian Terdahulu  

No  Nama peneliti Judul Variabel  Hasil penelitian 

1 Binti Maskurun 

(2015) 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (Dpk) Dan 

Pendapatan Margin 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Mega Syariah Periode 

Tahun 2010-2014 

Variabel 

Independen

: 

Dana Pihak 

Ketiga, dan 

Pendapatan 

Margin 

Variabel 

Dependen:  

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada uji T atau 

Secara Parsial 

Dana Pihak 

Ketiga  

berpengaruh 

sighnifikan 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah dan  

pendapatan 

Margin tidak 

berpengaruh 

sighnifikan 

tehadap  

Pembiayaan 

Murabahah 

sedangkan Pada 

Uji F atau Secara 

Simultan Dana 

Pihak Ketiga dan 

Pendapatan 

margin tidak 

berpegaruh 

sighnifikan 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah. 
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2 Kiki Yunita 

Anjarsari 

(2017) 

Pengaruh Simpanan 

Dana Pihak Ketiga 

(Dpk), Pendapatan 

Margin, Dan 

Pembiayaan Macet 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Syariah Mandiri 

Periode 2007-2016 

Variabel 

Independen

:  

Dana Pihak 

Ketiga, 

Pendapatan 

Margin 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

 

Pada uji T atau 

SecaraParsialDan

a Pihak Ketiga 

(DPK), 

Pendapatan 

Margin 

berpengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan 

murabahah dan  

pembiayaan 

macet 

berpengaruh 

negative terhadap 

pembiayaan 

murabahah  

sedangkan Pada 

Uji F atau Secara 

Simultan  

simpanan dana 

pihak ketiga, 

pendapatan 

margin, dan 

pembiayaan 

macet 

berpengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

murabahah pada 
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Bank Syariah 

Mandiri. 

3 Anggara Dwi 

Sulistya  

(2017) 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (Dpk), Non 

Performing Financing 

(NPF) Dan Financing 

To Deposit Ratio 

(FDR) Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah Pada 

Perbankan 

Syariah Di Indonesia 

 Variabel 

Independen

:  

Dana Pihak 

Ketiga, dan 

Non 

Performing 

Financing 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada uji T atau 

Secara Parsial   

Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh 

positif terhadap 

pembiayaan 

Murabahah. dan 

Non Performing 

Financing 

berpengaruh 

negatif terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah.    

4 Silvia Tri 

Putriyasa 

(2017) 

Analisis Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga 

(Dpk), Return On Asset 

(Roa), Dan Non 

Performing Financing 

(Npf) Terhadap 

Pembiayaan 

Musyarakah Dan 

Mudharabah 

Variabel 

Independen

: Dana 

Pihak 

Ketiga, dan 

Non 

Performing 

Financing 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah  

Pada uji T atau 

Secara Parsial   

 Dana Pihak 

Ketiga (DPK), 

dan Non 

Performing 

Financing (NPF)  

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah. 
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5 Lifstin 

Wardiantika 

dan 

Rohmawati 

Kusumaningtia

s (2013) 

Pengaruh Dpk, Car, 

Npf, Dan Swbi 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Umum Syariah Tahun 

2008-2012 

Variabel 

Independen

:  

Dana Pihak 

Ketiga, dan 

Non 

Performing 

Financing 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada uji T atau 

Secara Parsial   

Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah, dan 

Non Performing 

Financing (NPF) 

mempunyai 

pengaruh negatif 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah 

6 Prasetyo 

(2013) 

Pengaruh Financing To 

Deposit Ratio (Fdr), 

Non Performing 

Financing (Npf), Debt 

To Equity Ratio (Der), 

Quick Ratio (Qr), Dan 

Return On Equity 

(Roe) Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Umum Syariah Di 

Indonesia. 

Variabel 

Independen

:  

Non 

Performing 

Fiancing 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada uji T atau 

Secara Parsial    

Non Performing 

Financing 

berpengaruh 

Negatif  terhadap 

pembiayaan 

Murabahah. 
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7 Yaumul 

Marhamati 

Umi (2016) 

Analisis Pengaruh 

DanaPihak Ketiga 

(Dpk),CapitalAdequac

y Ratio (Car), Non 

Performing Financing 

(Npe), 

Financing To Deposit 

Ratio (Fdr), Quik Ratio 

(Qr), DanReturn 

OnAsset (Roa), 

Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank 

Umum Syariah Periode 

2010-2013 

Variabel 

Independen

:  

Dana Pihak 

Ketiga Non 

Performing 

Finance 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada uji T atau 

Secara Parsial   

 Dana Pihak 

Ketiga (DPK)  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan. dan 

Non Performing 

Financing  NPF 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan.  

sedangkan Pada 

Uji F atau Secara 

Simultan   DPK, 

CAR, NPF, FDR, 

QR, dan ROA 

secara bersama-

sama (simultan) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pembiayaan. 

  

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka 

peneliti mengindikasikan faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, 
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dan Non Performing Financing (NPF) Sebagai variable kontrol yang 

mempengaruhi pembiayaan murabahah di Bank Mega Syariah. 

Untuk membantu dalam memahami variabl variabl di atas, maka 

diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah I ungkapkan, 

disusun hipotesis yang merupakn alur pikiran peneliti yang di susun sebagai 

berikut: 

Gambar II.3 

Kerangka Pemikiran 

 

                                                             H1 

   

       H2 

  

                                                              H3 

 

 

      H4 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Menurut Sugiono (2015:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

(X1) 

Pendapatan Margin (X2) 

Non Performing Financing 

(X3) 

Pembiayaan Murabahah 

(Y) 
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 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu 

hipotesa mengenai permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut : 

1.  Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah 

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan 

dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang 

dimiliki bank akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Maskurun (2015) dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah pembiayaan murabahah. 

H1: Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap 

 pembiayaan murabahah 

2. Pengaruh Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah  

Menurut Maskurun (2015), hasil penelitian menyatakan bahwa 

pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal 

ini mengindikasikan kenaikan dan penurunan jumlah alokasi pembiayaan 

murabahah sangat dipengaruhi oleh pendapatan margin bank syariah. 

Hal ini tidak sejalan dengan perbedaan hasil penelitian Maskurun 

(2015), Dimana pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah. Menurt Anjarsari (2017) dimana peneliti menyatakan Pendapatan 

Margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Peneliti 

menyatakan semakin besar margin keuntungan maka semakin besar juga 

pembiayaan murabahah, dan sebaliknya semakin kecil margin keuntungan 

maka semakin kecil pembiayaan murabahah. 
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H2: Diduga Pendapatan Margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan  

Murabahah                                                              

3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan 

Murabahah  

Menurit Sulistya (2017), dimana hasil penelitian tersebut menyatakan 

bahwa NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil 

penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis dapat disebabkan karena dengan 

meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah 

pembiayaan Murabahah yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu 

sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin Murabahah, dan 

akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah 

pembiayaan bermasalah. 

Hal ini tidak sejalan dengan perbedaan hasil penelitian Sulistya (2017), 

dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif 

terhadap Pembiayaan Murabahah. Menurut Prastanto (2013) Non Performing 

Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Jika semakin 

rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan 

keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk 

cadangan penghapusan yang besar sehingga Pembiayaan cenderung rendah.  

 H3: Diduga  Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap  

pembiayaan murabahah.  
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4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, dan Non Performing 

Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah 

Menurut Anjarsari (2017) simpanan dana pihak ketiga, pendapatan 

margin, dan pembiayaan macet berpengaruh yang signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Menurut Menurut Umi 

(2016) DPK, CAR, NPF, FDR, QR, dan ROA secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. 

H4: Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, dan Non 

Performing Financing berpengaruh yang signifikan Terhadap 

Pembiayaan Murabahah  

 


