BAB II
KAJIAN TEORI

2.1

Landasan Teori

2.1.1 Perbankan Syariah
Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank, dan syariah. Kata
bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara
keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak
yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah diindonesia
adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan
pihak lain yang penyimpangan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan
kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.
Penggabungan dua kata dimaksud, menjadi “ bank syariah”.
Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai
perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang
kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan
hukum Islam. Selain itu, bank syariah bias disebut Islamic banking atau
interest fee banking , yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan
operasional tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi (maisir),
dan ketidakjelasan (gharar)( Ali, 2010:1).
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
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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.
Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang
perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank
umum

adalah

bank

yang

melaksanakan

kegiatan

usaha

secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan
kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang
beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah
merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam,
mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan AlHadist. 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.
Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam,
khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif
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yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip
keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal .
Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank
konvensioanl terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan
sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional
memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan
sangat

berpengaruh

pada

aspek

operasional

dan

produk

yang

dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem
kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk
berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

2.1.2

Pembiayaan
Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah
kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang
telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana
(Muhamad, 2014: 7), sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
Secara garis besar produk penyaluran dana kepad masyarakat
adlah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang
menghasilkan produk murabahah, salam, dan istishna. Berdasarkan pada
akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah
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muntahiya bitamlik, sedangkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk
mudharabah, musyarakah, muzzaroah, dan musaqah serta berdasarkan
akad pinjaman yang bersifat sosial (tabarru) berupa qardh dan qardh al
hasan (Anshori 2009:105)
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah
memiliki berbagai jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/ jasa
pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan menurut beberapa
aspek, diantaranya:
a.

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk melakukan investasi atau pengadaan baang konsumtif

b.

Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
2) Pembiayaan

jangka

waktu

menengah,

pembiayaan

yang

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu lebih dari 5 tahun
Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

19

1.

Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam bentuk
pembiayaan sebagai berikut:
a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan
prinsip ini meliputi:
1) Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara
penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya
2) Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara
para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal
mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian
keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah
yang telah disepakati sebelumnya
b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Jenis pembiayaan
dengan prinsip ini meliputi:
1) Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Murabahahadalah perjnjian jual beli
antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli
barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya
kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan
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ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara
bank syaria dan nasabah
2) Pembiayaan Salam
Pembiayaan Salam adalah perjanjian jual beli barang
dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan
pembayaran harga terlebih dahulu
3) Pembiayaan Istishna
Pembiayaan Istishna adalah perjanjian jual beli dalam
bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan
penjual
c)

Pembiayaan dengan prinsip sewa Jenis pembiayaan dengan
prinsip ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
1) Pembiayaan Ijarah
Pembiayaan Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa
suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina
Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/ Wa Iqtina
yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri
dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang
memberikan sewa kepada pihak penyewa.
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2.1.3

Murabahah

2.1.3.1 Pengertian murabahah
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013;174) murabahah adalah
transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang
membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah
penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok
barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli
dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin
keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.
Akad murabahah sesuai dengan syariah karena merupakan
transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan
keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan dengan
praktek riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk
membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus
membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah,
pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan
kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan
yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap
sepanjang waktu pinjaman.
Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan
barang seharga biaya/ harga pokok (Cost) barang tersebut ditambah
mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik
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murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai
harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya (cost) tersebut. Sedangkan Murabahah
merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya
perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Yaya,
dkk: 2009:180). Definisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi
murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit),
melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang,
ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun
ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.
Murabahah merupakan salah satu jenis penyaluran dana dari bank
syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Saat ini, jenis transaksi
murabahah sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.
Beberapa alasan transaksi jual beli murabahah mendominasi penyaluran
dana bank syariah antara lain:
1) Mudah diimplementasikan
2) Pendapatan bank dapat diprediksi
3) Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam
4) Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif
Ada beberapa ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
(Misbah,2016):
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1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas
riba.
2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam
kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
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2.1.3.2 Landasan Hukum
Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indinesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah. Sebagai salah
satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar murabahah sama
dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadits,
maupun ijma’.
Murabahah merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan keridhaan
pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah swt
dijelaskan dalam surah Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

         
            
            
            
 
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. Orangorang yang tekah 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 itu adalah penghuni-penghuni
neraka;mereka kekal didalamnya”. (Al-Baqarah: 275).
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Dan firman Allah dalam surah An-nisa:29 yang berbunyi:
            
            

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batik (tidak
benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang
kepadamu.”(An-Nisa: 29).

Landasan murabahah dari hadits adalah riwayat Ubadah bin Shamit
bahwa Rasulullah saw bersabda: “Emas ditukar emas, perak dengan
perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan
garam, dengan jenis yang sama, takaran yang sama, dari tangan ke
tangan (pertukaran langsung). Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah
(dengan cara) sesukamu dengan syarat (jual beli tersebut) dilakukan
secara langsung”.
2.1.3.3 Alur transaksi murabahah
Gambar 2.1
Alur Transaksi Murabahah
1. Negosiasi

2. Akad murabahah
Bank
syariah
(penjual)

6. bayar

Nasabah
(pembeli)

5. kirim dokumen
4. kirim barang
3. beli barang

Pemasok

Sumber: Yaya, dkk (2009)
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Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada
saat itu nasabah menegosiasikan

harga barang, margin, jangka waktu

pembayaran, dan besar angsuran perbulan.
Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan
nasabah dalam membayar pitang murabahah. Apabila rencana pembelian barang
tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi
akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah
dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
Ketiga, apabila akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank
selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada
murabahah tanpa pesanan, bank dapat lansung menyerahkan barang kepada
nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembalian barang kepada
pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas
nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada
bank.
Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh
pemasok kepada nasabah pembeli.
Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar
kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan denagn cara mencicil
sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

2.1.4 Dana Pihak Ketiga
Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti
masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi,
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yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana
terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan
dana dari masyarakat.
Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan
ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana
tersebut. Untuk itu, bank harus meningkatkan pelayanannya agar mendapat
kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik
dengan mudah. “Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh
bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihakpihak yang kelebihan dana dari masyarakat”.
Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari
masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (demand deposit), tabungan
(saving deposit),

dan

deposito

(time deposit), sama dengan

kegiatan

penghimpunan dana di bank syariah. Akan tetapi yang membedakannya adalah
bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga
sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme
bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh
nasabah (Anshori, 2009:83).
Giro, tabungan, dan deposito yang ada dalam laporan posisi keuangan bank
Islam pada dasarnya sama dengan bank konvensional, namun akad yang
digunakan pada masing-masing produk simpanan berbeda. Giro menggunakan
akad wadiah sehingga bank Islam tidak memiliki liabilitas untuk membayar imbal
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hasil tertentu.tabungan dan deposito menggunakan akad mudharabah dimana para
nasabah bertindak sebagai shahibul maal untuk mendanai berbagai kegiatan usaha
(Imam, dkk 2013: 214)
Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan
operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Dana yang diperoleh dari
masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi
kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir 2008 : 47).
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.
a. Giro (Demand Deposits) merupakan simpanan berdasarkan Akad wadi’ah
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet
giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah
pemindahbukuan.
b. Deposito (Time Deposits) meruapakan investasi dana berdasarkan Akad
mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
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berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau
UUS.
c. Tabungan (Saving) 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 ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan
fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut
untuk pembiayaan. Simpanan ataupun dana pihak ketiga mempunyai pengaruh
yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena dana pihak ketiga
(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. Dana pihak ketiga pada
penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
DPK = Giro + Deposito + Tabungan
Dana pihak ketiga juga dapat memengaruhi budget bank. Jika dana dari
pihak ketiga bertambah, maka budget bank tersebut akan bertambah pula. Budget
suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut.
Dana dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk pembiayaan, termasuk untuk
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pembiayaan Murabahah. Selain itu, dalam perbankan DPK merupakan sumber
likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca
bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka
akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.
Jadi jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan Murabahah yang diberikan
oleh bank syariah juga meningkat (Sulistya, 2017).

2.1.5

Financing To Deposit Ratio (FDR)
Pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam

membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan
deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang
layak untuk disetujui. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendaknya dan dapat membayar kembali
semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa
terjadi panangguhan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat
mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan
kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah,
sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Rasio yang sering digunakan
untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR).
Dalam istilah konvensional Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan
seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang
dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber
likuiditasnya. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasioyang digunakan
untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan di bandingkan dengan
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jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir 2016:225).
Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan
menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana
menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang
dipinjamnya. Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh
jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Dalam
perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun pembiayaan
(financing) (Prastanto, 2013).
Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah
dana yang disalurkan di sisi lending dengan menggunakan dana yang dihimpun di
sisi funding (Mahardika 2015:180). Rasio ini dipergunakan untuk mengukur
sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.
Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga
semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang
kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.
Sulistya (2017), menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang ideal berarti
menunjukkan posisi likuiditas yang seimbang. Secara umum, batas aman
Financing to Deposit Ratio suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan
berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993,
besarnya Financing to Deposit Ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh
melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi
jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.
FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi
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likuiditas bank Syariah itu sendiri. Pembiayaan yang diberikan adalah keseluruhan
pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan
kepada bank lain, sedangkan total Dana Pihak Ketiga merupakan total
penghimpunan dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh bank berupa giro,
tabungan, dan deposito berjangka. Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung
dengan rumus di bawah ini:
𝐹𝐷𝑅 = Jum𝑙𝑎h 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
Dana pihak ketiga

𝑋 100%

Jadi dalam rasio ini menjelaskan bahwa seberapa besar pembiayaan yang
diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbanginya
dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu
oleh deposan, karena rasio ini menghubungkan antara deposan dengan debitur.
Oleh karena itu semakin tingginya FDR maka pembiayaan murabahah yang
disalurkan akan semakin banyak pula dan jika rendah FDR maka pembiayaan
murabahah akan sedikit pula yang disalurkan.

2.1.6

Return On Assets (ROA)
aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan

kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin
dalam Return on Assets (ROA) (Misbah, 2016).
Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas
jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini memberikan ukuran
lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas
manajemen

dalam

menggunakan

aktiva

untuk

memperoleh

pendapatan
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(Kasmir,2012:201). Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar
ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan
menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.
Return on Asset (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia sebagai Rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa
diproyeksikan

ke

masa

depan

untuk

melihat

kemampuan

perusahaan

menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. ROA menurut ketentuan BI
adalah sebagai berikut:
ROA = Laba sebelum Pajak x 100%
Total Asset
Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil
antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan
ketentuan Bank Indonesia. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak
terhadap total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan
yang dicapai bank. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas
usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA
mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang
stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana. Laba yang
tinggi

membuat

bank

mendapat

kepercayaan

dari

masyarakat

yang

memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank
memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

34

Dengan posisi kecukupan permodalan baik serta kemampuan membiayai
kegiatan operasional yang dimiliki suatu bank operasional, hasil pengembalian
investasi akan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik
modal pinjaman maupun modal sendiri. Dalam hal ini, rasio Return on Assets
(ROA) digunakan untuk mengatur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan
Semakin rendah (kecil) rasio semakin kurang baik dan semakin tinggi rasio ini
semakin baik. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula
tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank
tersebut dari segi pengamanan asset (Umiyati & Ana 2017). Dengan demikian
semakin besar ROA maka semakin tinggi pula tingkat penyaluran pembiayaan
terkhususnya pembiayaan murabahah kepada nasabah dan begitu pun sebaliknya
jika ROA kecil maka pembiayaan murabahah yang disalurkan akan sedikit juga.
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maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

Dana pihak ketiga
(X1)
Financing to deposit ratio (FDR)

Pembiayaan murabahah

(X2)

(Y)

Return On Asset (ROA)
(X3)

(Sumber: Olahan tahun 2017)
secara parsial
secara simultan

2.4

Pengembangan hipotesis
Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan

bahwa hipotesis tersebut benar, begitu juga sebaliknya. Hipotesis yang didapat
yang disusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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2.4.1

Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah
Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk

bank syariah berupa giro, tabungan, dan deposito. Pertumbuhan setiap bank sangat
dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana
masyarakat. Dana pihak ketiga dapat memengaruhi budget bank. Jika dana dari
pihak ketiga bertambah, maka budget bank tersebut akan bertambah pula. Budget
suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut.
Dana dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk pembiayaan, termasuk untuk
pembiayaan Murabahah. Selain itu, dalam perbankan DPK merupakan sumber
likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca
bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka
akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.
Jadi jika jumlah DPK meningkat, maka pembiayaan Murabahah yang diberikan
oleh bank syariah juga meningkat (Sulistya, 2017). Berdasarkan penelitian
terdahulu Amalia & Hidayah (2015) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh
positif terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu, Misbah (2015)
menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada
pembiayaan murabahah. Ini sejalan juga dengan Rahman dkk, (2017) menyatakan
bahwa dana pihak ketiga secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan
murabahah.
Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Diduga DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan
murabahah.
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2.4.2 Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan
Murabahah
Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan
yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh
bank. Rasio ini mengukur tingkat penyaluran dana di sisi lending dengan
menggunakan dana yang dihimpun di sisi funding.
Financing to Deposit Ratio (FDR) secara sederhana merupakan rasio yang
mengukur seberapa besar presentase dari asset yang dimiliki oleh bank syariah
yang digunakan untuk penyaluran dana melalui pembiayaan. Rasio ini mampu
menunjukkan kemampuan perbankan menghubungkan deposan dengan debitur,
sehingga semakin tinggi nilai FDR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan
murabahah menjadi naik, begitupun sebaliknya jika FDR mengalami penurunan
maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan. Dalam
hal ini salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan murabahah. Sehingga
dapat disimpulkan dalam melakukan pembiayaan murabahah bank syariah harus
memperhatikan nilai FDR. Rasio ini memberikan pengaruh signifikan terhadap
pembiayaan murabahah dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah
pembiayaan murabahah pada suatu bank akan semakin tinggi. Dalam penelitian
Rahman, dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan murabahah.ini juga
sejalan dengan hasil Yanis & Priyadi (2015) menyatakan bahwa FDR memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
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Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H2: Diduga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan
terhadap pembiayaan murabahah.

2.4.3

Hubungan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah
Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini memberikan ukuran
lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas
manajemen

dalam

menggunakan

aktiva

untuk

memperoleh

pendapatan

(Kasmir,2012:201). Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan
yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi
pengamanan asset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi
pembiayaan asetnya adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi
jangka panjang dari pemilik (core capital) dan investasi jangka pendek dari
nasabah (rekening mudharabah).
Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah
efektif dalam mengelola asetnya. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara
keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha
bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan
stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan
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meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Begitu juga yang
harus dilihat dalam melakukan pembiayaan murabahah. Semakin besar tingkat
keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya
manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang
menguntungkan

manajemen,

terutama

dangan

penyaluran

pembiayaan

murabahah. Dalam penelitian Amalia & Hidayah (2016) dijelaskan bahwa Return
On Asset (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
Sejalan juga dengan Misbah (2016) menyatakan Return On Asset (ROA)
mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada pembiayaan murabahah.
Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H3: Diduga Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap
pembiayaan murabahah.

2.4.4

Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio
(FDR), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan
Murabahah
Berdasarkan uraian dari hipotesis masing-masing variabel yang digunakan

yaitu : dana pihak ketiga, financing to deposite ratio (FDR) dan return on asset
(ROA). Maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya, bahwa ketiga variabel
tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
H4: Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan
Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap
Pembiayaan Murabahah

