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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perbankan 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 (Siamat, 2005). Menurut UU No 7 

Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 

Tahun 1998, pengertian bank adalah sebagai berikut “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Berdasarkan SK Mentri 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 (Muhammad, 2002): 

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya: 

1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti 

keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman : 34); 

2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya 

terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang 

mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan 

tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali‟imron, 130); 
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3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang 

ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh 

kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 

1551 s/d 1567); 

4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan 

atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara 

sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572). 

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada 

Qur‟an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisaa ayat 29, maka setiap 

transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil 

dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara 

uang dan barang. 

 

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan 

berdasarkan prinsip syariah, maka sisitem perbankan Indonesia saat ini dapat 

dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan 

syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat 

yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak 

didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah (Siamat, 

2005). 

Bank Syari‟ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank Syari‟ah atau biasa disebut dengan Bank 

Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadits Nabi 

SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari‟ah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005). Karakteristik utama Bank 



 

 

16 

Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang 

diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih 

unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 

2.2 Pembiayaan Syariah 

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah 

pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21 

tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil”. Adanya Bank Syari‟ah diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan 

yang dikeluarkan oleh bank syari‟ah. Melalui pembiayaan ini bank syari‟ah 

dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syari‟ah 

dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi 

hubungan kemitraan (Muhammad, 2005).\ 
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Menurut Akhyar (dikutip dari Muhammad,2002) 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 Syari‟ah, kepada nasabah.  

Dalam bukunya, Muhammad (2005), membedakan tujuan pembiayaan 

menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan 

tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan 

untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara 

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 

ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya; 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha 

membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan 

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan; 

c. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi 

masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya 

produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana; 

d. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha 

melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan 

menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan 

kerja baru; 

e. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu 

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan 

dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan 

masyarakat. 

 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan 

mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba 

maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup; 
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b. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan 

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam 

dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka 

dipastikan diperlukan pembiayaan; 

d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak 

yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana 

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (surplus) kepada 

pihak yang kekurangan (minus) dana. 

e. Pada pasal 13 UU No. 10/1998 mendefinisikan bahwa prinsip syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Prinsip syariah tersebut berlaku baik 

untuk bank umum syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah.  

 

2.3 Murabahah 

Mudharabah adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. 

Mudharabah dapat dilakukan atas nama perseroan atau lembaga, antara orang 

perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan 

seseorang. Pihak yang memiliki modal  disebut shahib al-mal atau rabb al 

mal, sedangkan orang/ lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas 

usaha disebut pengusaha atau mudharib. Pengusaha mempunyai hak penuh 

menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar‟i tanpa 

ada campur tangan dari pemilik dana/ shahib al-mal. Shahib al-mal akan 

mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati 
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bersama (Amrin, 2006: 133), Jadi Mudharabah merupakan akad kerja sama 

untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem profit and loss sharing. 

2.3.1 Pengertian Murabahah 

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan 

barang seharga biaya/ harga pokok (Cost) barang tersebut ditambah mark-

up atau margin keuntungan 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. (Wiroso, 2005). 

 Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah 

Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah (DSN, 

dalam Wiroso, 2005) adalah menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

lebih sebagai laba.  

Menurut Muhammad (2000), Murabahah adalah akad jual beli atas 

barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang 

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 

kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah 

tertentu.  

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: (Wiroso, 2005) 
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1. Mudah diimplementasikan 

Jual beli murabahah dengan cepat, mudah diimplementasikan dan 

dipahami, karena para pelaku bank syariah menyamakan murabahah 

ini 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 harga 

jual 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 perlu 

menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, 

tetapi cukup secara singkat dan global. 

4. Menganalogikan murabahah dengan pembiayaan konsumtif 

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan antara jual beli 

murabahah dengan pembiayaan konsumtif.  

 

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip 

akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di 

semua bank islam. Dalam islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong 

antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Dalam fatwa nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 

tentang Murabahah, sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah 

sebagai berikut: (DSN dalam Wiroso, 2005) 

Al-Qur’an 

1. “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu ...” (QS. 

An-Nisa: 29) 
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2. “... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ...” 

(QS. Al-Baqarah: 275) 

3. “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai ia berkelapangan ...” (QS. Al-Baqarah: 280) 

Al – Hadits 

1. Hadits Nabi dari Abu Said 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)  

2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda,”Ada tiga 

hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha 

(mudharabah), dan mencampur jewawut dan gandum untuk 

kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dar 

Shuhaib). 

3. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: “Perdamaian dapat 

dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”  

4. Hadits Nabi riwayat Jamaah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang 

dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman ...”  

5. Hadits Nabi riwayat Nasa‟i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad: 

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 

mampumenghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya” 
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6. Hadits Nabi riwayat Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam, Rasulullah 

ditanya tentang „urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau 

menghalalkannya 

2.3.2 Perbedaan Antara Pembiayaan Murabahah dengan Pembiayaan 

Konsumen pada Bank Konvensional 

Banyak pihak yang mengatakan bahwa murabahah tidak berbeda 

dengan pembiayaan konsumen yang selama ini dilakukan oleh lembaga 

keuangan, dalam hal obyek yang diserahkan yaitu komoditas atau barang, 

harga pokok ditambah dengan keuntungan, pembayarannya yang adapat 

dilakukan atau dicicil dan atau sebagainya.Sesuai Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/ 1988 yang dimaksud dengan 

pembiayaan konsumen (Rahmat dalam Wiroso, 2005) adalah kegiatan 

pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 

barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran 

angsuran atau berkala oleh konsumen. 

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu 

digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, 

antara lain: 

a. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan 

yang dapat diberikan kepada konsumen 

b. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang 

kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan 

rumah tangga, komputer, barang-barang elektronik, dan lain 

sebagainya. 
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c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya 

dilakukan perbulan dan ditagih langsung kepada konsumen. 

d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel, tidak terikat dengan 

ketentuan seperti financial lease. 

Berikut adalah tabel perbedaan antara jual beli murabahah dan 

pembiayaan konsumen, antara lain: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Jual Beli Murabahah dengan Pembiayaan Konsumen 

 

No Masalah Jual Beli Murabahah Pembiayaan Konsumen 

1 Akad  Jual Beli 

 Harus ada Barang 

 Pinjam Meminjam 

 Belum tentu ada 

barangnya 

2 Obyek 

Penyerahan 

 

 Barang yang 

diperjual belikan 

(barangnya harus 

ada) 

 Barang dapat 

diserahkan sewaktu 

akad 

 Barang berupa harta 

yang jelas harganya 

 Barang milik sendiri 

(bank) artinya terjaga 

 Uang yang akan 

dipergunakan untuk 

membeli barang yang 

dibutuhkan 

 

3 Harga 

Perolehan 

Barang 

 

 Harus diberitahukan 

kepada nasabah 

 Tidak ada keharusan, 

karena yang diserahkan 

uang bukan barang 

(bahkan tidak tahu harga 

perolehan barangnya) 

4 Tanda bukti 

nasabah 

 Tanda terima barang  Tanda terima uang tunai 

nasabah, promise, atau 

sejenisnya 

5 Hutang 

Nasabah 

 

 Sebesar harga jual, 

yaitu harga perolehan 

barang ditambah 

keuntungan yang 

disepakati 

 Berkurang sebesar 

pembayaran angsuran 

yang dilakukan (tidak 

membedakan lagi 

unsur pokok dan 

keuntungan) 

 Pokok kredit ditambah 

dengan bunga (tergantung 

sistem bunga yang 

dikenakan-tetap, floating, 

dsb) 

 Berkurang sebesar 

pembayaran angsuran 

pokok kredit dan 

pembayaran bunga (pada 

umumnya bank 

mempergunakan sistem 
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No Masalah Jual Beli Murabahah Pembiayaan Konsumen 

 Bagi nasabah tidak 

mengenal hutang 

pokok dan hutang 

margin 

perhitungan anuitas 

pembayaran angsuran 

pokok kecil pada awalnya) 

 Ada hutang pokok dan 

hutang bunga 

6 Perhitungan 

Keuntungan 

 Belum ditemukan 

metode perhitungan 

keuntungan 

 Keuntungan harus 

disepakati 

 Dilakukan sekali dari 

harga perolehan 

barang setelah 

dikurangi uang muka 

(jika ada). Jika telah 

sepakati tidak 

diperbolehkan 

berubah sampai akhir 

akad 

 Perhitungannya dari 

sisa/outstanding pokok 

kredit yang diberikan 

kepada nasabah (biasanya 

bank mempergunakan 

sistem perhitungan anuitas 

bunga besar pada awalnya, 

karena modalnya 

dipergunakan juga besar) 

7 Nasabah 

melunasi 

sebelum jatuh 

tempo 

 

 Sebesar sisa 

hutangnya (hutang 

awal dikurangi 

dengan pembayaran 

angsuran) 

 Bank syariah 

diperkenankan untuk 

memberi potongan 

pelunasan dipercepat, 

yang besarnya 

merupakan kebijakan 

bank 

 Sebesar sisa pokok kredit 

dan biasanya bunga yang 

belum diterima sebagai 

potongan pelunasan 

 Dengan cara perhitungan 

anuitas, sisa pokok kredit 

pada awalnya tersisa besar 

dan secara bertahap 

menurun 

 

8 Jaminan  Nasabah dapat 

diminta untuk 

memberikan jaminan 

 

 Nasabah harus 

menyerahkan jaminan 

9 Diskon dari 
supplier 

 Pada prinsipnya 
menjadi milik 
nasabah 

 Diskon yang tidak 
jelas pemiliknya, 
merupakan dana 
kebajikan 

 Menjadi milik bank, 
sebagai pedapatan non 
operasi 

10 Denda  Hanya kepada 
nasabah yang mampu 
tetapi tidak mau 
membayar 

 Nasabah yang tidak 
mampu tidak 
diperkenankan 
dikenakan denda 

 Bagi nasabah yang tidak 
membayar (tidak 
memperhatikan mampu 
atau tidak mampu) 

 Denda yang diterima 
diakui sebagai pendapatan 
non operasi bank 



 

 

25 

No Masalah Jual Beli Murabahah Pembiayaan Konsumen 

 Denda yang diterima 
merupakan 
pendapatan non halal 
(dana kebajikan) 

11 Uang Muka  Harus diserahkan 
kepada bank syariah 

 Jika pesanan 
dibatalkan, bank 
mengalami rugi maka 
nasabah harus 
mengganti kerugian 
riil bank dari uang 
muka 

 Jika dilaksanakan, 
sebagai pengurang 
hutang nasabah 

 Dapat disetor langsung 
kepada supplier 

12 Pembagian 
pokok dan 
keuntungan 
(untuk 
kepentingan 
bank) 
 

 Jika murabahah 
Pembayarannya 
dilakukan secara 
tangguh, maka 
pembagian pokok 
dan margin harus 
dilakukan secara 
proporsional merata 
dan tetap selama 
jangka waktu 
angsuran  

 Tidak dikenal 
pembayaran pokok 
dulu atau margin 
dulu, pembayaran 
angsuran adalah 
pengurang hutang 
nasabah 

 Pada umumnya bank 
memnbedakan porsi pokok 
dan bunga 

 Pembagian dilakukan 
secara anuitas, yaitu 
dengan jumlah angsuran 
yang sama pada awalnya 
porsi pokok lebih kecil 
dan porsi bunga lebih 
besar dan akhirnya 
sebaliknya 

 Dimungkinkan untuk 
membayar bunga dulu, 
atau membayar pokok 
saja, dst. 

Sumber: Wiroso (2005) 

 

2.3.3 Syarat Murabahah 

Adapun syarat-syarat dalam jual beli murabahah antara lain: 

(Antonio, 2001): 

1) Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah. 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah 

pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan 

cacat. 
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5) Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

6) Jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan: 

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan. 

c) Membatalkan kontrak. 

2.3.4 Manfaat dan Risiko Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi ba’i al murabahah 

memiliki banyak manfaat yang dapat diambiloleh bank syariah, salah 

satunya dalah adanya keuntungan yang muncul darri selisih harga beli dari 

penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah 

juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah. Adapun resiko-resiko yang harus 

diantisipasi oleh bank syariah, antara lain: ( Antonio, 2001) 

1) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran 

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut. 

3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan 

sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya 

dilindungi oleh asuransi. 

4) Dijual; karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah 

bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk 

untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko default akan besar. 

 

2.3.5 Skema / Mekanisme Murabahah 

Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat 

digambarkan dalam skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Skema/ Mekanisme Murabahah 

 

 
Sumber: Antonio (2001) 

 

2.4 Dana Pihak Ketiga 

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 sebaik-

baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang 

diharapkan oleh semua bank. 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 
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dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: 

dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.  

Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan 

1) Giro (Demand Deposits) 

Giro 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. 

2) Deposito (Time Deposits) 

Deposito meruapakan investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau 

Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. 

3) 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. Menurut Siamat (2005), salah satu sumber dana yang bisa digunakan 

untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin 

besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat. 
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2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang 

merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank 

dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. 

Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam 

kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan 

dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang 

diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank 

karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan 

operasional selanjutnya (Sinungan,2009). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut 

risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami 

kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu 

mengcover kerugian tersebut. 

1. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (Owner). Modal 

merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan 

bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad, 2005). 

Modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. 

1) Modal inti terdiri dari: 

a. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh 

pemilik. 
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b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai 

nominal saham 

c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari 

sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan 

harga (apabila saham tersebut dijual) 

d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS 

e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan 

untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS 

f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS 

diputuskan untuk tidak dibagikan 

g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang 

belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS 

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh 

dalam tahun berjalan 

i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan 

setelah dikompensasikan dengna penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. 

2) Modal pelengkap 

Modal pelengkap terdri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan 

dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan 

dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa: 
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a. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri: 

 Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan 

dengan modal dan telah dibayar penuh 

 Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI 

 Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal 

memikul kerugian bank 

 Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam 

keadaan rugi 

d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

 Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank 

 Mendapat persetujuan dari BI 

 Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan 

 Minimal berjangka waktu 5 tahun 

 Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI 

 Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir 

(kedudukannya sama dengan modal) 

2. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam 

neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2005). 

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah 

sebagai berikut: 
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a) ATMR akitiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari 

masingmasing pos aktiva neraca tersebut. 

b) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko 

dari masing-masing pos rekening tersebut 

c) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrative 

d) Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan: 

100%x 
ATMR Total

Bank Modal
 = CAR  

e)  Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan 

kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh Bank International 

Settlement yaitu sebesar 8%. 

Sesuai dengan penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Keputusan DIR BI 

No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, CAR minimal 8%. 

Perhitungan rasio CAR Rivai (2007) adalah sebagai berikut: 

Capital Adequency Ratio  = 
Modal

ATMR
 x 100%, 

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 
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Tabel. 2.2 

Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan  

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Rasio Predikat 

CAR ≥ 12% Sangat Signifikan 

9% ≤ CAR < 12% Cukup Signifika 

8% ≤ CAR < 9% Sesuai Ketentuan 

6% ≤ CAR < 8% Dibawah Ketentuan Berlaku 

CAR ≤ 6% Tidak Solvable 

Sumber: Bank Indonesia  

 

2.6 Non Performing Finance (NPF) 

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. 

100%x 
Pembiayaan Total

Bermasalah Pembiayaan
 = (NPF) Financing PerformingNon  

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas 

aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu 

lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), 

macet (M). 
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Tabel 2.3 

Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah  

(Debitur) di Bank Syariah 

 

Jenis Pembiayaan 
Kategori yang Diperhitungkan Dalam NPF 

Kurang Lancar Diragukan Macet 

Murabahah, 

Istishna’, Ijarah, 

Qard 

Tunggakan lebih 

dari 90 hari s.d 

180 hari 

Tunggakan lebih 

dari 180 hari s.d 

270 hari 

Tunggakan lebih 

dari 270 hari 

Salam 
Telah jatuh tempo 

s.d 60 hari 

Terlah jatuh 

tempo s.d 90 hari 
Lebih dari 90 hari 

Mudharabah, 

Musyarakah 

 

Tunggakan s.d 90 

hari realisasi bagi 

hasil di atas 30% 

s.d 90% dari 

proyek pendapatan 

 

Tunggakan lebih 

dari 90 s.d 180 

hasil; reaisasi bagi 

hasil kurang dari 

30% 

 

Tunggakan lebih 

180 hari; realisasi 

pendapatan kurang 

dari 30 % dari 

proyeksi 

pendapatan lebih 

dari 3 periode 

pembayaran. 

Sumber: Muntoha (2011) 

 

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya 

tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank 

dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan 

kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan 

mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan 

uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahmawulan dalam Muntoha 

2011). 

Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan 

terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL 

(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. 
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Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Non Performing Financing 

Ratio (NPF) dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 2.4 

Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan  

Non Performing Financing Ratio (NPF) 

 

Rasio Predikat 

NPL ≤ 5% Sehat 

NPL ≥ 5% Tidak Sehat 

Sumber: Bank Indonesia  

 

2.7 Return On Assets 

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. Menurut Kasmir 

(2008) ROA dirumuskan sebagai berikut: 

100%x 
Asset Total

Pajakdan  Bungasetelah  Laba
 =ROA  

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan 

kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan 

berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang 

diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL 

laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2005).  

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor 

maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu 

bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang 
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dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi 

pengamanan aset (Dendawijaya, 2005). 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 (Simorangkir, 2004). 

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio Return on Asset (ROA) dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel. 2.5 

Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan 

Rasio Return on Asset (ROA) 

 

Rasio Predikat 

ROA ≥ 1,5% Efektif dan Efisien 

ROA ≤ 1,5% Tidak Efektif dan Efisien 

Sumber: Bank Indonesia  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan keputusan penyaluran 

pembiayaan oleh bank telah banyak dilakukan, terlepas yang menjadi focus 

penelitian tersebut baik faktor eksternal maupun faktor internal bank sendiri. 

Penelitian tersebut antara lain:  

Muhammad Ghafur dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh 

Rasio Keuangan Bank terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah” 

menyebutkan bahwa variabel LAR (likuiditas), RLR (profitabilitas), dan CAR 

(permodalan) pada t berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, sedangkan 

pada t-1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Kemudian variabel AUR 

(efisiensi usaha), DPK, dan FDR pada periode t berpengaruh positif dan 

signifikan, sedangkan pada periode t-1 pengaruhnya adalah negatif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Luh Gedhe Meydianawati (2007) 

dengan menggunakan variabel DPK, CAR, NPL, dan ROA. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa variabel-variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, ROA 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan 

kredit modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. Sedangkan variabel 

NPL berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit investasi dan kredit 

modal kerja bank umum kepada sektor UMKM. 

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan 

markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. hasil 

penelitian ini adalah simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan sementara variabel yang lain tidak mempunyai 

hubungan yang signifikan. Variabel DPK mempunyai hubungan positif 

signifikan terhadap pembiayaan. Variabel ekuitas dan NPL mempunyai 

hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Variabel margin 

mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan. 

Penelitian juga dilakukan oleh Nurhayati Siregar (2009), terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana yaitu Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Bonus SWBI, dan Non Performing Financing (NPF). Hasil dari 

penelitian Siregar menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap 

penyaluran dana, Bonus SWBI berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap penyaluran dana, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap terhadap penyaluran dana.  
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Penelitian Dewi Yulianti Fuadah (2008), menunjukkan bahwa variabel 

independen DPK dan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan investasi 

mudharabah dan musyarakah, sedangkan variabel independen NPF tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah.  

Penelitian Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya 

yang berjudul Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, 

Marjin Keuntungan dan NPF (Non Performing Financing) terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa 

variabel simpanan (dana pihak ketiga) berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan murabahah. Untuk variabel modal sendiri dan marjin keuntungan 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.Dan NPF 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.  

Penelitian Eris Munandar (2009), menunjukkan bahwa variabel 

independen yang digunakan, yakni DPK, FDR dan ROA berpengaruhpositif 

dan signifikan (α0,05) terhadap penyaluranpembiayaan oleh Bank Syariah 

Mandiri.  

Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dijelaskan dalam Tabel 4 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 

Ringkasan Pelitian Terdahulu 

 

No 
Peneliti 

Tahun 
Judul 

Hasil 

Penelitian 

1 Muhammad 

Ghafur 

(2007) 

Pengaruh 

Rasio Keuangan Bank 

terhadap Keputusan 

Pembiayaan Bank 

Syariah 

variabel LAR (likuiditas), RLR 

(profitabilitas), dan CAR 

(permodalan) pada t 

berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan, sedangkan pada t- 

1 pengaruhnya adalah positif 

dan signifikan. Kemudian 

variabel AUR (efisiensi usaha), 

DPK, dan FDR pada periode t 

berpengaruh positif dan 

signifikan, sedangkan pada 

periode t-1 pengaruhnya adalah 

negatif 

2 Luh Gedhe 

Meydianawati 

(2007) 

Analisis Perilaku 

Penawaran Kredit 

Perbankan 

Kepada Sektor UMKM 

di Indonesia (2002- 

2006) 

CAR, ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penawaran kredit investasi dan 

kredit modal kerja bank umum 

kepada sektor UMKM. 

Sedangkan variabel NPL 

berpengaruh negatif terhadap 

penawaran kredit investasi dan 

kredit modal kerja bank umum 

kepada sektor UMKM. 

3 Pratin dan 

Akhyar 

Adnan (2005) 

”Analisis hubungan 

simpanan, modal 

sendiri,NPL,prosentase 

bagi hasil dan markup 

keuntungan terhadap 

pembiayaan pada 

perbankan syariah 

(Studi Kasus pada 

PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk) 

Simpanan mempunyai 

hubungan positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan 

sementara variabel yang lain 

tidak mempunyai hubungan 

yang signifikan. Variabel DPK 

mempunyai hubungan positif 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

4 Dewi Yulianti 

Fuadah 

(2008) 

Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Pembiayaan Investasi 

Mudharabah dan 

Musyarakah di Bank 

Syariah Mandiri 

Simpanan dan modal sendiri 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan investasi 

mudharabah dan musyarakah. 

Sedangkan non performing 

financing tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan investasi 

mudharabah dan musyarakah 
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No 
Peneliti 

Tahun 
Judul 

Hasil 

Penelitian 

5 Nurhayati 

Siregar 

(2009) 

Analisis 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

Penyaluran Dana 

Perbankan Syariah di 

Indonesia 

DPK berpengaruh positif 

terhadap penyaluran dana, 

Bonus SWBI berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap penyaluran dana, dan 

NPF berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap terhadap 

penyaluran dana. 

6 Khodijah 

Hadiyyatul 

Maula (2009) 

Pengaruh Simpanan 

(Dana Pihak Ketiga), 

Modal Sendiri, Marjin 

Keuntungan dan NPF 

(Non Performing 

Financing) terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri 

Variabel simpanan (dana pihak 

ketiga) berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

murabahah. Untuk variabel 

modal sendiri dan marjin 

keuntungan berpengaruh postif 

dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. Dan 

NPF berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. 

7 Eris 

Munandar 

(2009) 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Financing to Deposit 

Ratio, dan Return On 

Asset terhadap 

Pembiayaan Pada 

Bank Syariah 

Mandiri” 

Ketiga variabel yang 

digunakan,yakni DPK, FDR 

dan ROAberpengaruhpositif 

dansignifikan (α0,05) 

terhadappenyaluranpembiayaan 

oleh Bank SyariahMandiri. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang 

dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, 

seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan dan deposito 

mudharabah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik 

berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. 



 

 

41 

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank 

merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh 

bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2001). Secara 

operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk 

memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank 

Menurut Adnan (2005), semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada 

maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. 

H1 :  Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembiayaan Murabahah. 

2.9.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan 

Murabahah  

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu 

berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi 

suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya 

suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan 

modalnya. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana 

dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

(utang), dan lainlain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR maka 

semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk 

keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang 

diakibatkan oleh penyaluran kredit.  
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Menurut Luh Gede Meydianawathi (2007), CAR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pembiayaan. Tingkat kecukupan modal bank 

memiliki kaitan dengan pembiayaan karena terdapat ketentuan yang 

disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini.  

H2 :  CAR (Capital Adequacy Ratio) mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembiayaan Murabahah. 

 

2.9.3 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan 

bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur 

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit 

beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian 

kredit (Dendawijaya, 2005). Non Performing Financing merupakan 

indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko 

kredit. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan 

kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan, 2005). 

NPF merupakan rasio yang terkait dengan pembiayaan. 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. 

H3 :  NPF (Non Performing Financing) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap Pembiayaan Murabahah 
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2.9.4 Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah 

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) 

(Arifin, 2005). 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 pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu 

bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola 

asetnya. 

H4 :  ROA (Return on Asset) mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembiayaan Murabahah 

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dibuat model penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Hipotesis 

1. H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembiayaan Murabahah 

2. H2 :  Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh positif 

terhadap pembiayaan Murabahah 

3. H3 : Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap pembiayaan Murabahah 

4. H4 : Return On Assets (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap 

pembiayaan Murabahah. 

 

 

Dana Pihak Ketiga (X1) 

Capital Adequacy Ratio (X2) 

Non Performing Financing (X3) 

Return on Asset (X4) 

Pembiayaan Murabahah (Y) 


