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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang

dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para

nasabah. Istilah bangku secara resmi dan popular menjadi bank. 20 Malayu S.P

Hasibuan berpendapat bahwa bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah

badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial

assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan

saja.

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam

kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu

lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan

memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.21

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang

perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah

salah satu badan usaha finansial 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 masyarakat

banyak.

20Malayu S. P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 1.
21 Irham Fahmi, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi), (Bandung:

Alfabeta, 2014), h. 2.
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Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, lebih

menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari

keuntungan. Sedangkan istilah lembaga keuangan bukan merupakan perusahaan yang

non profit oriented dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat

sosial.22

Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari

masyarakat, namun disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit pada masyarakat diharapkan

usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya

peningkatan kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga

ikut mendorong ke arah perkembangan ekonomi nasional.

2. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian tentang perbankan syariah telah dibuat dalam Undang-Undang No.

21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS).

Menurut A. Aziz bahwa bank syariah adalah lembaga yang menjalankan

muamalah bersumberkan pada wahyu Allah Swt dan dikembangkan melalui proses

penalaran akan budi atau ijtihad.23

22 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis),
(Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h. 45.

23Muhammad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malayasia, (Jakarta:
PT Gramedia, 2012), h. 9.
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Pengertian Bank Syariah dibedakan menjadi dua: (1) Bank Islam adalah bank

yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam; (2) Bank yang tata cara

beroperasinya mengacu kepada ketentuan al-Qur’an dan Hadits sementara bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya

itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.24

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Syariah yang

melakukan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip Islam,

seperti menghindari penggunaan instrument bunga dan beroperasi dengan prinsip bagi

hasil. Hal inilah yang membedakan antara prinsip Bank Syariah dengan Bank

Konvensional.

3. Prinsip Dasar dan Landasan Hukum Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah dapat dijumpai pada pasal 1 ayat 12 Undang-

undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu prinsip hukum Islam

dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah

dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dual banking system (dua sistem

perbankan). Ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara co-existance.

Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang

secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam).25

24Karnaen Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 1.

25Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum), (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009), h. 50.
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Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan

aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip prinsip:

a. Prinsip Keadilan, prinsip tercermin dari penerepan imbalan atas dasar bagi

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara

bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana,

nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara

nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang

sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko

dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah

pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai

intermediary institution melalui skim pembiayaan yang dimilikinya.

c. Prinsip Ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip

dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta

penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan

ketentraman lahir maupun batin.

d. Prinsip Transparansi/ Keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang

terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat

keamanan dan kualitas manajemen bank.
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e. Prinsip Universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak

membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat

dengan prinsip Islam sebagai rakhmatan lil ‘alamin.

f. Tidak ada riba (non-usurious).

g. Laba yang wajar (legitimate profit).26

Menurut Veithzal Rivai, karakteristik Bank Islam yang terkenal adalah

keadilan dan kesamaan melalui pembagian keuntungan dan kerugian dan melarang

bunga. Prinsip untuk Bank Islam sebagai berikut:

1) Melarang Bunga

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai haram. Islam

melarang kaum Muslim untuk menerima atau memberi bunga. Islam hanya

mengizinkan satu jenis pinjaman dan itu adalah Qardhul Hassan di mana

peminjam tidak dikenakan bunga atau tambahan jumlah dari uang yang

dipinjam.

2) Pembagian yang Seimbang

Bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis

dan dalam pembagian keuntungan. Islam mendorong orang Muslim untuk

menanam uang mereka dan menjadi  partner dengan tujuan berbagi

keuntungan dan risiko dalam bisnis meskipun posisinya sebagai kreditor.

Konsep dari pembagian risiko dan hasil berbeda antara bank Islam dan bank

konvensional, dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman dengan

bunga, tanpa memperhatikan untung atau rugi dari usaha.

26Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management (Conventional & Sharia
System), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 759-760.
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3) Uang sebagai “Modal Potensial”

Dalam Islam, uang hanya alat pertukaran. Tidak ada nilai dalam dirinya

sendiri. Oleh karena itu, seharusnya tidak diijinkan menilai tinggi terhadap

uang, melalui pembayaran bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika

meminjamkan kepada seseorang. Uang diperlukan sebagai “modal potensial”.

Akan menjadi modal riil hanya ketika uang digabung dengan sumberdaya

yang lain yang bertanggung jawab untuk menjalankan akivitas yang

produktif.

4) Melarang Gharar dan Maysir

Sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang transaksi yang

memiliki karakteristik gharar (ketidakpastian yang tinggi) dan maysir (judi).

Di bawah larangan ini, transaksi ekonomi yang dimasuki harus bebas dari

ketidakpastian, risiko dan spekulasi.

5) Kontrak yang Suci

Bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk

memberikan informasi secara utuh. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi

risiko asimetri informasi dan risiko moral. Pihak yang disebut dalam kontrak

harus memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang dimaksud untuk

dipertukarkan sebagai hasil dari transsaksi mereka.

6) Kegiatan Syariah yang Disetujui

Bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar

hukum syariah. Contoh, investasi pada bisnis yang berhubungan alkohol dan

berjudi adalah sangat dilarang. Bank Islam diharapkan untuk membangun
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Syariah Supervisory Board terdiri dari hukum syariah yang bertindak sebagai

auditor syariah yang independent dan penasihat untuk bank. Mereka

bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa kegiatan dari bank Islam tidak

bertentangan dengan etika Islam.27

Landasan mengenai hukum perbankan terkandung dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa’ ayat 58 seperti berikut:










Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
SWT adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (An-Nisa’ : 58).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah ALLAH SWT untuk menyampaikan

amanat kepada orang yang berhak menerima nya. Dalam dunia perbankan nasabah dan

pihak bank harus transparansi terhadap berbagai hal yang terkait dengan informasi-

informasi dan tidak saling menutupi hal-hal yang mengakibatkan salah satu pihak

menjadi dirugikan. Oleh karena itu Bank Islam tidak hanya berorentasi untuk mencari

keuntungan semata akan tetapi juga didasari dengan nilai kejujuran, adil dan amanah

karena hal itu merupakan dasar dalam pengoperasian bank syariah, seperti yang

dikatakan Antonio (2001) Syariat Islam sebagai suatu syarat yang bukan saja

komprehensif tetapi juga universal.

Hal yang selalu terlihat dalam kegiatan usaha utamanya dalam dunia

perbankan. Bank konvensional selalu mengutamakan bunga untuk terus bertahan dan

27Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Op. Cit, h. 34-36.



28

dapat menjalankan operasinya, yang mana Islam jelas-jelas melarang riba. Riba

secara bahasa bermakasa ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik

riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa

pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang

menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli

maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah

dalam Islam.28

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:











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”. (an-Nisaa’: 29).29

Dari ayat di atas diharapkan umat manusia dapat menghentikan atau

menghindari semua kegiatan yang berbau riba dan berjalan sesuai dengan kaidah-

kaidah Islam yang benar menurut al-Qur’an dan hadits.  Seperti yang dikemukakan

oleh Mawardi (2013); transaksi Islam  mempunyai sistem perekonomian yang berbasis

28 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., h. 37.
29 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Quran,

2012), h. 83.
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nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan

hadits serta dilengkapi dengan al-Ijma’ dan al-Qiyas.30

Kegiatan bank syariah dalam memperoleh laba juga telah sesuai dengan prinsip

Islam, karena bank syariah merupakan bank yang tidak menggunakan prinsip bunga

tetapi menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004

tentang hukum bunga, memutuskan:

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

a. Bunga (interest/ fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi

pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo

waktu, diperhitungkan secara di muka, dan pada umumnya berdasarkan

persentase.

b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena

penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah

yang disebut riba nasi’ah.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi

pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, praktek

pembungaan uang termasuk salah sau bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

30 Feri Vardiansah, Penerapan Sistem Syari’ah pada Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja di
PT BNI Syari’ah dalam perspektif Ekonomi Islam, Hukum Jurnal (Journal for Islamic Law),
Pekanbaru, 2013, h. 203.
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b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh

Bank, Asuransi, Pasar Modal, Peegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan

lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermu’alah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah

dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan

kepada perhitungan bunga.

b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syariah,

diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan

konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

Dari Fatwa MUI di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah yang

berada di Indonesia tidak terdapat unsur-unsur yang mengandung riba. Konsep profit

(laba) dalam konsep ekonomi Islam berarti menyatunya dua unsur yang berbeda dalam

ranah yang berbeda namun saling menyatu yaitu materi dan spiritual. Direktur utama

bank Muamalat dalam ”the Celestian Management” –nya menggambarkan laba yang

menjadi target dalam bank syari’ah. Result (laba) yang ingin dicapai dalam konteks

bank syari’ah bukan seperti yang diinginkan oleh organisasi bisnis lainnya. Bank

syari’ah tidak hanya institusi bisnis, tetapi lebih dari itu, ia adalah organisasi dakwah,

result utama yang hendak dicapai adalah kebahagiaan alam akhirat. Result duniawi

bukanlah motif utama, namun begitu bukan berarti menolak dunia. Prinsipnya seperti

filosofi menanam padi. Ketika padi (akhirat) ditanam, rumput (hasil dunia) ikut

tumbuh. Sebaliknya kalau yang dikejar adalah dunia, akhirat terlupakan.31

31 Muhammad, Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syari’ah, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2008), h. 157.
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Orientasi seperti dikemukanan di atas berbeda dengan pandangan Marx yang

menempatkan ekonomi sebagai fondasi utama yang mendasari sejarah suatu

masyarakat, hukum moral, agama dan sebagainya. Dengan kata lai basis ekonomi

memainkan peran penting dalam menentukan lembaga superstruktur sebuah

masyarakat, ideologi, agama dan norma kemasyarakatan.

Ekonomi Islam tidak dapat menerima pandangan di atas, sebab dalam

realitasnya ekonomi bukan sebagai basis yang menentukan unsur moral masyarakat,

tetapi sebaliknya moral akan mencerahkan perilaku ekonomi. Bank syariah dalam

operasionlanya berada dalam koridor prinsip keadilan sebagai ruh dan misis utamanya

yaitu dengan memberikan bagi hasil, transfer prestasi dan mitra usaha sesuai dengan

hasil kerja dan proporsi yang adil. Selain itu, kemitraaan antara nasabah, investor atau

pengguna dana dengan ban berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang

saling bertanggung jawab, berlandaskan keadilan dalam berbagai laba sesuai

kontribusi dan risiko.32

Lembaga Keuangan Islam bekerja dengan hukum dan peraturan yang ketat

dalam memilih investasi yang sah saja. Ini dilakukan dengan beberapa alasan33:

a. Untuk mengurangi pengeluaran manajerial, Lembaga Keuangan Islam harus

melakukan supervise dan kadang-kadang mengelola langsung operasional

suatu proyek yang didanainya. Ini berarti bahwa bank-bank tersebut harus

memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-

bank berasas bunga. Problema ini akan menjadi serius apabila nasabah tidak

melakukan atau tidak memelihara pembukuan. Oleh karena itu, pengeluaran

32 Ibid, h. 158.
33 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 190-192.
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agregat yang ditanggung oleh Lembaga Kuangan Islam untuk evaluasi

terhadap proposal partisipasi jelas akan lebih tinggi daripada bank

konvensional.

b. Untuk meminimalisasi potensi kerugian yang timbul dari investasi

mudharabahnya.

Untuk mengamankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari lembaga

keuangan atau bank-bank yang berasas bunga. Ini diperlukan untuk menarik para

deposan yang telah terbiasa mendapatkan jaminan kuntungan yang bisa ditentukan

lebih dahulu dari simpanan mereka, dan sekarang harus mengambil risiko jika ingin

mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini haruslah cukup tinggi sebagai kompensasi

bagi risiko. Juga keuntungan yang cukup tinggi itu diperlukan untuk memperoleh

cadangan lembaga keuangan di luar perolehan, dasarnya untuk mengkompensasikan

kerugian pada masa-masa sulit.

4. Fungsi Bank

Menurut Totok, dkk, secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan aau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi

sebagai agent of trust, agent of development dan agent of services.34

a. Agent of Trust (kepercayaan); dasar utama kegiatan perbankan adalah

kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran

dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi

adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangya tidak akan

34Totok Budisantoso dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba
Empat, 2014), h. 9.
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disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak

akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat

ditarik kembali dari bank.

b. Agent of Development (perkembangan); kegiatan perekonomian masyarakat

di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor

tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan

dapat berkinerja  dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan

baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan

bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi,

kegiatan distribusi, serta keegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat

bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari

adanya penggunaan uang, tetapi kegiatan ini tidak lain adalah kegiatan

pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of Services (jasa); jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat

berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan

bank dan penyelsaian tagihan.

Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian sehingga bank

tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial

intermediary institution).

5. Jenis-jenis Bank



34

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam, tergantung pada cara

penggolongannya. Penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai

berikut35 :

a. Formalitas Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu, a) Bank

Umum, dan b) Bank Perkreditan Rakyat. Dengan catatan bahwa bank umum

dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

memberikan perhatian lebih besar kepada kegiatan tertentu.

b. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya.

1) Bank Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN).

2) Bank Milik Pemerintah Daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD).

3) Bank Milik Swasta Nasional.

4) Bank Milik Swasta Campuran (Nasional dan Asing).

5) Bank Milik Asing (Cabang atau Perwakilan).

c. Jenis Bank Berdasarkan Penekanan Kegiatannya.

1) Bank Retail (Retail Banks)

2) Bank Korporasi (Corporate Banks)

3) Bank Komersial (Commercial Banks)

4) Bank Pedesaan (Rural Banks)

5) Bank Pembangunan (Development Banks)

6) Dan lain-lain.

d. Jenis Bank Berdasarkan  Pembayaran Bunga atau Pembagian Hasil Usaha.

1) Bank Konvensional

2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

35 Lukman Dendawijaya, Op. Cit., h. 15.
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6. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bagi hasil tidak ada

bedanya dengan pemberian/ pengambilan bunga sehingga mereka beranggapan bahwa

bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yang membedakannya hanyalah

dari istilahnya. Hal ini dibantah oleh Amir Machmud dan Rukmana pada buku Bank

Syariah yang menjelaskan bahwa pendapat itu tidak benar, tingkat pemahaman

terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya relatif kurang.36

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba.

Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya

mempunyai perbedaan yang sangat nyata.37

Perbankan syariah menggunakan bagi hasil, penentuan tersebut dibuat

sewaktu perjanjian awal dengan berdasarkan kesepakatan kepada untung atau rugi.

Serta nisbah atau kesepakatan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang telah dicapai.

Bank syariah menghindari penggunaan instrument bunga dan beroperasi dengan

prinsip bagi hasil. Hal inilah yang membedakan antara prinsip Bank Syariah dengan

Bank Konvensional. Sedangkan diperbankan konvensional keuntungan nya

berdasarkan bunga. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian awal tanpa

berdasarkan keuntungan atau rugi. Perbedaan antara bank syariah dan bank

konvensional dalam sisstem bagi hasil dan bunga dapat di jelaskan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Bagi Hasil Bunga
Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu Penentuan bunga dibuat sewaktu

36 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di
Indonesia), (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 9.

37 Muhammad Syafi’I Antonio, Op. Cit., h. 60.
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perjanjian dengan berdasarkan kepada
untung/ rugi

perjanjian tanpa berdasarkan kepada
untung/ rugi

Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan
jumlah keuntungan yang telah dicapai

Jumlah persen bunga berdasarkan
jumlah uang (modal) yang ada

Bagi hasil tergantung pada hasil
proyek. Jika proyek tidak mendapat
keuntungan atau mengalami kerugian,
risikonya ditanggung kedua belah
pihak

Pembayaran bunga tetap seperti
perjanjian tanpa diambil pertimbangan
apakah proyek yang dilaksanakan
pihak kedua untung atau rugi

Jumlah pemberian hasil keuntungan
meningkat sesuai dengan peningkatan
keuntungan yang di dapat

Jumlah pembayaran bunga tidak
meningkat walaupun jumlah
keuntungan berlipat ganda

Penerimaan/ pembagian keuntungan
adalah halal

Pengambilan/ pembayaran bunga
adalah haram

Sumber: Buku Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris)

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan,

terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer

yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP,

proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan

mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur

organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.38

a. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. seringkali nasabah

berani melangggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya

berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut

memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi,

maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:

1. Rukun, seperti: penjual, pembeli, barang, harga dan akad / ijab-qabul.

38 Ibid., h. 29.
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2. Syarat, seperti syarat berikut:

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang

haram menjadi batal demi hukum syariah.

b. Harga barang dan jasa harus jelas.

c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akad berdampak pada

biaya transportasi.

d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak

boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang

terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

Sedangkan dalam bank konvensional, akad yang dilakukan tidak berdasarkan

hukum Islam. akan tetapi berdasarkan hukum positif belaka. Di perbankan

konvensional jika terdapat perselisihan anatara bank dan nasabahnya, kedua belah

pihak menyelesaikannya di peradilan negeri. Sedangkan  perbankan syariah

menyelesaikan sengketa tersebut sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

b. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional,

misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang sangat membedakan

antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar

sesuai dengan garis-garis syariah. Sedangkan di bank konvensional tidak terdapat

dewan sejenis.

c. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai
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Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari

saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang

terkandunng di dalamnya hal-hal yang diharamkan.39

Bank syariah berdasarkan bagi hasil, jual beli atau sewa, sedangkan di bank

konvensional memakai perngkat bunga. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan

tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai

berikut:

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsunng maupun

tidak langsung?

d. Lingkungan Kerja40

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan

dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, harus melandasi

setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping

itu, karyawan bank syariah harus skillful dan professional (fathanah) dan mampu

melakukan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional

organisasi (tabligh). Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan

39 Ibid., h. 29-33.
40 Ibid., h. 34.
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prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga dalam hal berpakaian dan

tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam

sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak aurat

yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah,

akhlak senantiasa terjaga. Nabi saw mengatakan bahwa senyum adalah sedekah. Hal

ini berbeda dengan bank konvensional dilingkungan kerja yang tidak sejalan dengan

syariah. Dalam hal berpakaian juga berbeda dengan bank konvensional karyawan

boleh tidak memakai hijab. Dan dari segi penyapaan tidak memberi salam.

Selanjutnya perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat

dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek Bank Syariah Bank Konvensional
Legalitas Akad Syariah Akad Konvensional

Struktur
Organisasi

Penghimpunan dan
Penyaluran dana harus sesuai
dengan fatwa Dewan
Pengawas Syariah

Tidak terdapat dewan sejenis

Bisnis dan
Usaha yang
dibiayai

Melakukan investasi-
investasi yang halal saja

Investasi yang halal dan haram
profit oriented

Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan
kemitraan

Hubungan dengan nasabah
dalam bentuk hubungan
kreditor-debitur

Berdasarkan hasil, jual beli,
atau sewa

Memakai perangkat bunga

Berorientasi pada keuntungan
(profit oriented) dan
kemakmuran dan
kebahagiaan dunia akhirat

Lingkungan
Kerja

Islami Non Islami

Sumber: Buku Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris)

7. Laporan Keuangan
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Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan

perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu, maksudnya adalah kondisi

keuangan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk

neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba-rugi).

Biasanya laporan keuangan dibuat per periode misalnya tiga bulan atau enam

bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan luas

dilakukan satu tahun sekali. Selain itu dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah

menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.41

Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungajawaban manajemen

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama

periode tertentu. Oleh karena itu laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu

dan karakteristik kualitatif seperti yang disampaikan dalam pembahasan kerangka

konseptual akuntansi perbankan. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan

keuangan dapat menggunakannya tanpa dihinggapi keraguan, sementara bagi

manajemen bank bahwa laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan sebagai

pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi.42

a. Pihak-pihak yang Berkepentingan

Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi

kepentingan berbagai pihak, disamping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu

sendiri.  Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan

memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak

mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang

diberikan oleh bank.

41 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 66.
42Taswan, Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah, (Yogyakarta: UPP STIM

YKPN, 2013), h. 39.



41

Menurut Kasmir, pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan

keuangan adalah sebagai berikut:

1) Pemegang Saham, kepentingan terhadap laporan keuangan adalah untuk

melihat kemajuan bank yang dipimpin oleh manajemen dalam satu periode.

2) Pemerintah, baik bagi bank pemerintah maupun bank swasta laporan

keuangan digunakan untuk melihat kemajuan bank yang bersangkutan dan

pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank dalam

melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan.

3) Manajemen, laporan keuangan bagi manajemen adalah untuk menilai kinerja

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

4) Karyawan, bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan untuk mengetahui

kondisi keuangan bank, sehingga karyawan perlu mendapat kesejahteraan

apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya apabila bank mengalami

kerugian karyawan perlu melakukan perbaikan.

5) Masyarakat Luas, bagi masyarakat luas laporan kuangan bank merupakan

suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank, sehingga masih tetap

mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak.43

b. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank

Menurut Kasmir, jenis-jenis laporan  keuangan adalah sebagai berikut:

1) Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada

tanggal tertentu.

2) Laporan Komitmen dan Kontingensi, laporan komitmen adalah suatu ikatan

atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan

43 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 241-242.
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harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Sedangkan laporan kontingensi adalah tagihan atau kewajiba bank yang

kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau

lebih peristiwa masa yang akan datang.

3) Laporan Laba Rugi, merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan

hasil usaha bank dalam satu periode.

4) Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang

berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak

langsung terhadap kas.

5) Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan laporan yang berisi catatan

tersendiri mengenai posisi devisa neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas

lainnya.

6) Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi, laporan gabungan merupakan

laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan baik yang ada di

dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan

laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.44

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syarih dalam semua transaksi dan

kegiatan usaha.

44 Ibid, h. 242-244.
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2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi

aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip

syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas

syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya

pada tingkat keuntungan yang layak; dan

4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam

modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai

pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.45

Berkaitan dengan Laporan Keuangan Entitas Syariah, dalam PSAK 101

tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan bahwa laporan keuangan

bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi

yang rasional, seperti:

a) Investor (pemegang saham)

b) Pemberi dana qardh

c) Pemilik dana syirkah temporer

d) Pemilik dana titipan

e) Pembayar dan penerima zakat, infak,  sedekah dan wakaf

f) Pengawas syariah

g) Pemasok dan mitra usaha lainnya

h) Pelanggan (nasabah)

45 Rizal Yaya, dkk, Op. Cit, h. 84.
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i) Otoritas pengawasan

j) Bank Indonesia

k) Pemerintah

l) Lembaga penjamin simpanan; dan

m) Masyarakat46

8. Konsep Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas

termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti commitment loan maupun

penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.47

Menurut Irham Fahmi, Likuiditas bank adalah kemampuan suatu lembaga

perbankan dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat jangka pendek. Kemampuan

tersebut meliputi antara lain adalah:

a. Kemampuan menyediakan dana pada saat nasabah memerlukan penarikan

dana depositonya.

b. Kemampuan menyediakan dana pada saat memenuhi permintaan kredit tanpa

ada penundaan.

c. Kemapuan suatu perbankan dalam menjaga kondisi aktivitas operasional tetap

likuid.48

Sedangkan menurut Kasmir, rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur

kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat

46 Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia (The Indonesian
Institute of Accountants), 2011), h. 37-38.

47Veithzal Rivai, Sofyan Basir dkk, Op. Cit., h. 145.
48Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi, ( Bandung: ALFABETA, 2014), h.

117.
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ditagih. Jadi bank yang dikatakan likuid ialah bank yang pada saat ditagih dapat

melakukan setiap transaksi yang diajukan oleh nasabah terutama transaksi jangka

pendek seperti tabungan, giro dan deposito. Likuiditas bank sangat berhubungan

dengan kepercayaan jika suatu bank tidak likuid maka akan menyebabkan penarikan

dana oleh nasabah karena nasabah sudah tidak percaya lagi terhadap bank tersebut,

maka suatu bank sangat harus menjaga likuiditasnya supaya selalu mendapat

kepercayaan oleh nasabah, masyarakat dan pemerintah.49

Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk

memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan. Dalam

mengelola likuiditas, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk

menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam

menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari

yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas. Namun, di

sisi lain bank juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan

alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas perlu adanya

keseimbangan antara dua kepentingan di atas.50

Pada dasarnya bank dalam manajemen likuiditas, dapat diketahui dari:

a. Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang;

b. Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan cash dengan menukarkan

harta lancarnya; atau

c. Kemampuan memperoleh cash secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau

d. Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (cash flow);

49 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-10, h. 286.
50Veithzal Rivai, Sofyan Basir dkk, Op. Cit., h. 145.
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e. Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva

tetap apa pun kedalam cash.

Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-

dana bank. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapajauh suatu bank

dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.51

Secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup

apabila sewaktu-waktu diperlukan. Bagi dunia perbankan, masalah likuiditas penting

sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Untuk membina

hubungan baik dengan nasabah, pihak bank sedapat mungkin harus mencoba untuk

memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap kredit ataupun

transaksi bisnis lainnya.52

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan likuiditas perbankan yaitu:

a. Theory of Shiftability to the Market

Teori ini mengemukakan bahwa kondisi suatu perbankan akan terjamin jika

bank tersebut menempatkan salah satu kebijakan finansialnya dengan membeli dan

memiliki commercial paper (surat berharga) dari perusahaan atau negara dan juga

daerah yang menjual obligasi, dimana commercial paper yang dibeli tersebut memiliki

prospek dan kondisi yang baik, yang selanjutnya kepemilikan portofolio commercial

paper tersebut akan menjadi current asset perussahaan yang sewaktu-waktu bisa

diuangkan atau bisa diubah untuk mendukung likuiditas perusahaan. Permasalahan

yang timbul adalah apabila pada saat kondisi ekonomi sedang berada dalam krisis

51 Ibid., h. 145.
52 Ibid., h. 146.
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moneter dan bank memutuskan untuk menjual commercial paper-nya ini akan sulit

untuk terjual secara cepat di pasar.

b. Theory Anticipated Income Theory

Teori ini mendasarkan pada kemampuan seorang debitur dalam membayar

pinjamannya dengan melihat pada future income debitur yang bersangkutan. Dengan

future income seorang yang semakin baik maka akan menjamin kelancaran

pembayaran secara tepat waktu dan terkendali, sehingga dampak lebih jauh likuiditas

bank selalu terjaga. Dengan kata lain skedul pembayaran seorang debitur dilihat dari

segi future income dan yang harus di ingat bahwa tidak setiap debitur adalah selalu

bersifat self liquiditing, yaitu bisa saja tiba-tiba debitur yang bersangkutan terkena

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).53

c. Commercial Loan Theory

Commercial Loan Theory Disebut juga dengan productivity theory of credit

atau banyak juga yang menyebut dengan real bills doctrine. Teori ini memfokuskan

pada kondisi aktiva suatu lembaga perbankan yang terdapat di balancesheet dalam

usahanya menjaga kondisi likuiditas bank secara stabil. Teori ini bisa berlaku apabila

kredit yang bersifat jangka pendek (short term credit) atau yang bersifat self

liquiditing yang disalurkan tersebut berlngsung secara normal. Sementara kita

mengetahui jika terjadi goncangan ekonomi secara jangka pendek maka kemampuan

membayar kredit juga akan mengalami permasalahan. Kondisi dan pengalaman seperti

itu menyebabkan pada era ini banyak masyarakat yang mengambil keputusan kredit

yang bersifat jangka menengah dan panjang dibandingkan yang jangka pendek. Dan

53 Irham Fahmi, Op. Cit., h. 117.
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masyarakat juga sudah mulai mengerti tentang peran kredit bagi mempercepat

terwujudnya tingkat kesejahteraan.54

d. Theory Doctrine of Assets Shiftability

Theory Doctrine of Assets Shiftability adalah suatu kondisi dimana pasar

keuangan sudah berada dalam kondisi yang benar-benar stabil sesuai dengan yang

diharapkan, dalam artian demand and supply yang masuk ke pasar pasti selalu terserap

atau dapat diserap oleh pasar.55

Pada penelitian ini, likuiditas bank ditinjau dari sisi Financing to Deposit

Ratio (FDR). Adapun FDR ialah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan

bank dengan dana yang diterima oleh bank. Besarnya nilai FDR dapat dihitung dengan

rumus berikut:

FDR	 = Jumlah	Kredit	yang	DiberikanDana	Pihak	Ketiga + KLBI + Modal	Inti x	100%
Jumlah kredit yang diberikan dalam rumus di atas adalah kredit yang

diberikan bank yang sudah direalisir/ditarik/dicairkan. Dana pihak ketiga meliputi

simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan dan berbagai jenis deposito,

sedangkan KLBI adalah volume pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan Bank

Indonesia kepada bank yang bersangkutan.56

Semakin tinggi tingkat FDR maka hal tersebut mengacu kepada semakin jelek

kondisi likuiditas bank, karena penyaluran dana pada kredit juga didanai oleh dana

pihak ketiga yang sewaktu-waktu bisa ditarik. Bank Indonesia telah menetapkan nilai

54Ibid., h. 117-118.
55Ibid.,h. 118.
56Lukman Dendawijaya, Op. Cit., h. 147-148.
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standar FDR yakni sebesar 78%-100% yang diatur dalam peraturan bank Indonesia

No12/19/2010.

FDR menjadi variabel dependen pada penelitian ini yakni veriabel yang

diperkirakan dapat dipengaruhi oleh variabel independen (NPF, CAR, DPK, BOPO,

Inflasi dan SBI).

9. Variabel Internal dan Eksternal

a. Variabel Internal

Variabel Internal/ faktor intern bersumber dari bank sendiri.57 Faktor-faktor

yang termasuk di dalam faktor ini antaranya adalah sebagai berikut :

1) Produk Bank, semakin banyak produk atau jasa bank (produk substitusi)

yang ditawarkan kepada masyarakat. Berarti bank semakin mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat semakin banyak

mengenal dan menggunakannya, dana yang akan masuk ke bank akan

meningkat.

2) Kebijakan Suku Bunga, tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan

bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk

menyimpan uangnya pada bank tersebut. Dalam hal ini semakin tinggi

tingkat suku bunga, akan menarik minat masyarakat untuk

menyimpankan dananya pada bank tersebut, selain adanya harapan untuk

memenangkan undian atau hadiah atau kemudahan lainnya.

3) Kualitas Layanan, kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh

masyarakat (layanan prima, ramah, cermat, santun) akan memengaruhi

minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank tertentu.

57 Veithzal Rivai, Sofyan Basir dkk, Op. Cit., h. 168.
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4) Suasana Kantor Bank, suasana kantor yang nyaman, sejuk, bersaabat,

indah, serta pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa

terormat dan tersanjung sehingga akan memengaruhi minatnya untuk

menyalurkan dananya pada bank tersebut.

5) Lokasi Kantor, lokasi yang strategis, mudah dijangkau, jauh dari

keramaian, serta lingkungan aman sangat penting artinya bagi

masyarakat.

6) Reputasi Bank, reputasi yang baik akan lebih menyakinkan pada diri

masyarakat untuk menentukan pilihan banknya sehingga masyarakat

tidak ragu untuk menyalurkan semua keperluan usahanya.58

Dalam penelitian ini, yang menjadi faktor internalnya adalah seluruh rasio

keuangan yang ada pada laporan keuangan BUS yang menjadi sampel yang terdaftar

di Bank Indonesia (2009-2015). Rasio keuangan pada penelitian ini adalah Rasio NPF,

CAR, BOPO dan ROA. Alasan peneliti memilih rasio keuangan menjadi faktor

internal adalah karena sebagaimana yang dijelaskan diatas pada reputasi bank bahwa

reputasi bank yang baik akan lebih menyakinkan pada diri masyarakat untuk

menentukan pilihan banknya. Untuk melihat reputasi suatu bank maka kita harus

melihat dari kesehatan bank tersebut. Untuk melihat kesehatan pada suatu bank kita

bisa melihat pada laporan rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan

masing-masing bank.

a) Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan Non Performing Loan

(NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan

58 Ibid., h. 168.
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risiko kredit. Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank

dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga

semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, kemungkinan suatu bank

dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

NPF (Non Performing Financing) atau pembiayaan bermasalah berarti

pembiayaan yang pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang

diinginkan pihak bank, seperti:59

a. Pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah.

b. Pembiayaan yang memiliki timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank.

c. Pembiayaan yang termasuk dalam golongan khusus, diragukan dan macet.

d. Golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

NPF = x 100%

NPF merupakan rasio penunjang dalam menentukan kualitas aset bank

syariah. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank,

termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (credit risk) yang akan

muncul.60

Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan

penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal

maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank. Jadi dapat disimpulkan kalau kenaikan

59Lukman Dendawijaya, Op. Cit., h. 256.
60http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=N (10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB).
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atau penurunan yang terjadi pada NPF dapat berpengaruh terhadap FDR bank. Ketika

NPF turun maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh

bank dan membuat semakin tinggi kesempatan bank untuk mendapat pendapatan,

namun ketika NPF tinggi akan membuat pihak bank tidak berani dalam melakukan

pembiayaan sehingga hal ini dapat mengancam likuiditas.61

Klasifikasi tingkat NPF menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.3
Klasifikasi Tingkat NPF Menurut BI

Peringkat Nilai NPF Predikat
1 NPF < 2% Sangat Baik
2 2% ≤ NPF < 5% Baik
3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Baik
4 8% ≤ NPF < 12% Kurang Baik
5 NPF ≥ 12% Tidak Baik

Sumber: SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

b) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan alat untuk mengukur kemampuan

suatu bank dalam mempertahankan modalnya dan mengukur kemampuan manajemen

dalam mengontrol mengidentifikasi serta mengawasi resiko-resiko yang nantinya

timbul pada besarnya modal bank. Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana

penurunan asset Bank yang masih di tutup oleh equity Bank yang tersedia.62

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Pasal 2 ayat 3 penyediaan

modal minimum dibagi menjadi 4 kategori yaitu paling rendah 8% untuk dari ATMR

untuk bank dengan profil risiko tingkat satu; paling rendah 9 % sampai kurang 10%

dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat dua; paling rendah 10 % sampai

61 Lukman Dendawijaya, Op. Cit, h. 116.
62Habibul Aziz, Op. Cit., h. 3.
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dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; atau

11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau

peringkat 5.63 Berdasarkan ketentuan  Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, CAR adalah

rasio antara Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan

rumus :

CAR = x 100%

Selain itu Captal Adequacy Ratio (CAR) ini digunakan untuk mengukur

proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan

kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik posisi

modal bank. Permodalan bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan atau tidak

mampunya bank dalam menjalankan aktifitas perbankan. Jika terdapat permodalan

yang besar maka bank tersebut sedikit banyak nya dapat terhindar dari resiko likuiditas

tapi apabila perbankan tersebut memiliki CAR yang rendah maka akan sangat dekat

untuk terjadinya resiko likuiditas.64

Klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.4
Klasifikasi Tingkat CAR Menurut BI
Tingkat CAR Predikat

8% ke atas Sehat
6,4%-7,9% Kurang Sehat

Di bawah 6,4% Tidak Sehat

63 Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum, h. 6.

64 Veithzal Rivai, dkk, Op. Cit, h. 785.
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Sumber: www.bi.go.id (Data Diolah Penulis)

c) Biaya Operasional Perpendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan

operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank

dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 65 BOPO dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

BOPO =
	 	 x 100%

Menurut Lukman pada yang termasuk beban operasional adalah semua jenis

biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha bank. Beban operasional

terdapat dalam laporan laba rugi yang diperoleh dengan menjumlahkan biaya bagi

hasil,  biaya tenaga kerja, biaya umum administrasi, biaya penyusutan dan penyisihan

aktiva produktif, biaya sewa gedung dan inventaris dan sebagainya.

Berdasarkan tabel klasifikasi tingkat BOPO, semakin kecil rasio ini berarti

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah dan semakin kecil rasio ini maka

kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang

diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Ketentuan tingkat BOPO menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.14/18/PBI/2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Klasifikasi Tingkat BOPO Menurut BI

Tingkat BOPO Predikat
Di bawah 93,52% Sehat

65Lukman Dendawijaya, Op. Cit, h. 119.
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93,52% - 94,72% Cukup Sehat
94,72% - 95,92% Kurang Sehat
Di atas 95,92% Tidak Sehat

Sumber: www.bi.go.id(Data Diolah Penulis)
d) Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka

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

pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset.66

Menurut Nadia Harini Haq, ROA merupakan rasio yang digunakan untuk

mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset

yang dimiliki oleh bank. ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat

pencapaian laba suatu Bank. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan Bank yang

dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunan

aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang

dimiliki oleh perusahaan.67

Untuk menghitung ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

ROA =
	 		 x 100%

Klasifikasi tingkat ROA menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.6
Klasifikasi Tingkat ROA Menurut BI

Tingkat ROA Predikat
Di atas 1,22% Sehat

66 Amir Machmud dan Rukmana, Op. Cit, h. 481.
67 Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum

Syariah, Jurnal Perbanas Review Volume 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, 2015, h.
110.
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0,99%-1,22% Cukup Sehat
0,77%-0,99% Kurang Sehat

Di bawah 0,77% Tidak Sehat
Sumber: www.bi.go.id(Data Diolah Penulis)

b. Variabel Eksternal

Variabel Eksternal/ faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar

bank.68 Contohnya antara lain sebagai berikut:

1) Kondisi Perekonomian, kondisi perekonomian suatu negara adalah

bagaimana perkembangan perekonomian negara tersebut. Apabila

perkembangan perekonomian maju pesat, berarti berdampak positif bagi

dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuh sehingga akan

meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung dan

dampaknya tabungan masyarakat akan meningkat. Demikian pula halnya

bilamana perekonomian menurun, berarti akan berdampak pada

perkembangan dunia usaha, tingkat pendapatan masyarakat tidak

bertambah, bahkan menurun sehingga minat masyarakat atau perusahaan

untuk menyimpan uang akan menurun. Otomatis penghimpunan dana bank

pun akan menurun.

2) Kegiatan dan Kondisi Pemerintah, stabilitas pemerintahan dan kepastian

hukum sangat berperan dalam menciptakan stabilitas berusaha serta

jaminan dalam berusaha yang dibuktikan dengan kejelasan dan ketegasan

peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun di

pemerintah daerah.

3) Kondisi atau perkembangan Pasar Uang dan Pasar Modal.

68 Veithzal Rivai, Sofyan Basir dkk, Op. Cit., h. 167.
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4) Kebijakan Pemerintah, kebijakan pemerintah seperti kebijakan dalam hal

fiskal, pinjaman luar negeri, beserta mekanisme, serta syarat-syarat lainnya

sangat menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana. Demikian

pula kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan

impor) dan lain-lain.69

5) Peraturan Bank Indonesia, manajemen dana sangat dipengaruhi oleh

kebijakan moneter. Pengendalian moneter bertujuan untuk menjaga jumlah

uang beredar dan tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat

menunjang kegiatan usaha perekonomian masyarakat di dalam suasana

kestabilan moneter serta kemantapan neraca pembayaran. Di dalam

pengendalian moneter, bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka

melalui instrumen moneter, seperti Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU.

Selain itu, dilakukan pula melalui peraturan kewajiban pemeliharaan

likuiditas minimum (cash ratio). Bank Indonesia menetapkan presentasi

kebutuhan modal minimum (Capital Adequacy Ratio = CAR) yang harus

dipenuhi oleh Bank.70

Dalam penelitian ini, yang menjadi faktor eksternalnya adalah inflasi dan BI

rate tahun 2009 triwulan I sampai tahun 2015 triwulan IV. Alasan peneliti memilih

inflasi dan BI rate menjadi faktor eksternal adalah karena sangat berdampak pada

kondisi perekonomian, sebagaimana yang dijelaskan diatas pada kondisi

perekonomian. Luthfia Hanania (2015) dalam jurnalnya menjelaskan inflasi secara

umum dapat dikatakan sebagai kenaikan harga-harga yang terjadi secara terus-menerus.

69 Ibid., h.167.
70 Ibid., h.167-168.
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Menurut Bank Indonesia kestabilan inflasi merupakan faktor penting yang dapat

memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga memberikan kesejahteraan

bagi kehidupan masyarakat. Jika tingkat inflasi mengalami peningkatan akan

menyebabkan harga-harga barang terus mengalami kenaikan, apalagi jika sudah pada

tahap hiperinflasi 71 dimana inflasi sudah tidak dapat dikendalikan. Tingginya tingkat

inflasi akan mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Masyarakat akan lebih

banyak menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan

karena naiknya harga-harga barang. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi FDR pada BUS karena kinerja keuangan dan tingkat suku bunga (BI rate)

dapat dipengaruhi oleh perubahan tingkat inflasi.72

a) Inflasi

Menurut Naf’an (2014) inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum

dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.73 Dalam wikipedia,

inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus-menerus (continue). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses

menurunnya nilai mata uang secara continue. Kenaikan harga dari satu atau dua

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau

mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Menurut Choirul dan Nafik (2016)

dalam jurnalnya mengatakan bahwa inflasi merupakan peristiwa moneter yang

menunjukkan kecendrungan akan naiknya harga barang-barang secara umum, yang

berarti terjadinya penurunan nilai uang. Inflasi akan memberikan dampak terhadap

71 Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan
tingkat harga menjadi dua atau bebberapa kali lipat dalam masa yang singkat.

72Luthfia Hanania, Faktor Internal yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam
Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Jurnal Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November, 2015.

73Naf’an, Op. Cit., h. 109.
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perekonomian terutama perekonomian Indonesia termasuk sektor perbankan.

Pengaruh inflasi terhadap sektor perbankan dapat terjadi karena masyarakat cenderung

mengurangi saving, dan akhirnya asset perbankan secara riil menurun. Hal tersebut

akan berdampak pada kemampuan bank dalam penyaluran pembiayaan maupun

kreditnya, sehingga kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.74

Penyebab inflasi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian

sedang berkembang pesat.

2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika perekonomian sedang

berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah.

3. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor

mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan yang penting dalam

kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan.75

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat perubahan

dari tingkat harga secara umum. Kalangan monetrarist menganggap bahwa untuk

menstabilkan harga-harga pertumbuhan jumlah uang yang beredar harus dikontrol

secara hati-hati. Namun hal ini sulit diimplementasikan, karena hubungan antara

ukuran-ukuran uang beredar yang diidentifikasikan oleh kalangan-kalangan monetaris

dengan tingkat inflasi biasanya rusak setelah pengambil keputusan menargetkan inflasi

itu.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah

Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan

74 Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafiq H. R, Faktor-Faktor yang Berpengaruh
Terhadap Likuiditas Bank Syariah, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2016.

75Ibid., h. 109-110.
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pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli

2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei

Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut

secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa

jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari

suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang

besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar

pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai

IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level

harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu

ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar

harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan76.

b) BI Rate

Menurut Bank Indonesia BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank

Indonesia dan diumumkan kepada publik.77

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat

Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang

76 http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx di akses pada
tanggal 15 Februari 2017 pukul 21.30 WIB.

77http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx diakses pada tanggal
15 Februari 2017 pukul 21.48 WIB.
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dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di

pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan

suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku

bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito,

dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian,

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah

sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan

memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day

Repo Rate, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang

digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah

stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan78

Dari sisi perusahaan, bahwa suku bunga mempengaruhi laba perusahaan

dengan dua cara yaitu:

1. Karena bunga merupakan biaya, maka makin tinggi tingkat suku bunga

makin rendah laba perusahaan apabila hal-hal lain dianggap konstan.

78http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx diakses pada tanggal
15 Februari 2017 pukul 21.52 WIB.
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2. Suku bunga mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi dan karena itu

mempengaruhi laba perusahaan, karena pengaruhnya terhadap biaya dan

modal.79

Ada 3 (tiga) faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga

domestic suatu negara, yaitu:

1. Kondisi ekonomi global

2. Stabilitas ekonomi dalam negeri, dan

3. Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negri

Bila ketiga hal ini terjadi terus dan tidak mendapat penanganan yang serius

terutama dari lembaga yang  berwenang khususnya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia

maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas bunga.

Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu berubah dari yang

diharapkan oleh banyak pihak khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis akan

berujung kepada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Namun sebaliknya jika

suku bunga cendrung stabil dan berada pada kondisi yang diharapkan maka artinya

risiko yang akan diterima adalah lebih kecil dari yang diperkirakan. Kecilnya risiko

menyebabkan pihak pelaku bisnis cenderung akan mampu memperbesar profit secara

sistematis.80

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti dan Muharam (2011) dalam jurnalnya

yang berjudul “Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio

79Naf’an, Op. Cit., h. 158.
80 Irham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Teori dan Aplikasi), (Bandung:

ALFABETA, 2014), h. 138-139.
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(CAR), Non Performing Ratio (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap

Pembiayaan pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metodelogi

Regresi Linear Berganda dan menggunakan hasil dengan hasil penelitian bahwasanya

hanya variabel DPK yang berpengaruh positif berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan sedangkan variabel lain CAR, NPF, dan ROA tidak berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan.81

Penelitian yang dilakukan oleh Sabir, Ali dan Hamid (2012) dalam jurnalnya

yang berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank

Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan

metode analisis berganda dengan hasil CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan FDR

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di

Indonesia. Dan pengaruh Rasio Kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank

Konvensional di Indonesia adalah CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ROA, BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NIM

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA

pada Bank Konvensional di Indonesia82.

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dalam jurnalnya yang berjudul

“Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. Penelitian ini

menggunakan metode analisis berganda dengan hasil CAR, FDR dan NCOM

81 Arianti dan Muharram, Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada
Perbankan Syariah , Jurnal UNDIP, 2011.

82 Sabir, dkk, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum
Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia, Jurnal Analisis Pasca Unhas, Vol. 1, No.1, 2012.
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berpengaruh positif terhadap ROE, sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif

terhadap ROE83.

Penelitian yang dilakukan oleh Mita dan Mulyo (2011) dalam jurnalnya yang

berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPL, ROA dan BOPO terhadap LDR (Studi Kasus

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2005-2008)”.

Penelitian ini menggunakan metode analisis berganda dengan hasil CAR berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap LDR, NPL berpengaruh negative signifikan terhadap

LDR, ROA berpengaruh negative tidak signifikan terhadap LDR dan BOPO

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR84.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulan Irwadi (2014) dalam jurnalnya yang

berjudul “Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Laba Perbankan di Indonesia”.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan hasil inflasi dan

BI Rate tidak berpengaruh negatif terhadap laba perbankan85.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramzan dan Imran (2014) dalam jurnalnya

yang berjudul “Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A Study of Islamic Banks

of Pakistan”. Penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Least Square

(Regression) dengan hasil size of the bank berpengaruh positif terhadap liquidity risk,

networking capital, ROE, ROA dan CAR berpengaruh negatif terhadap liquidity risk.86

83Jayanti, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Syariah, Jurnal Unmuh
Jember, 2012.

84Mita dan Mulyo, Analisis Pengaruh CAR,NPL, ROA dan BOPO terhadap LDR (Studi Kasus
pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia Periode 2005-2008), Jurnal eprnt Undip, 2012.

85 Maulan Irwadi, Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Laba Perbankan di Indonesia, Jurnal
OCPUS, Vol. VI, no. 2, 2014.

86Ramzan dan Imran, Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A Study of Islamic Banks
of Pakistan, IJCRB (Interdisciplynary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 5, no. 12,
2014.
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Penelitian yang dilakukan oleh Yoppy (2014) dalam jurnalnya yang berjudul

“The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to

Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia”. Penelitian ini menggunakan

metode regresi berganda dengan hasil variabel Liquid Assets to Total Assets (LTA),

FDR dan NPF berpengaruh tidak signifikan, variabel Liquid Assets to Deposit (LAD)

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas tetapi variabel LTA, LAD, FDR dan NPF

secara simultan (bersama) berpengaruh terhadap profitabilitas.87

Penelitian yang dilakukan oleh Andri (2008) dalam tesisnya yang berjudul

“Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan

Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri

(Persero), Tbk”. Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dan regresi linier

sederhana dengan hasil bahwa 5 variabel yang dipengaruhi oleh NPL adalah: Primary

Ratio, Capital Ratio, Capital Adequacy Ratio, Net Profit Margin, Return on Equity

Capital, dan Return on Total Assets, sedangkan 7 variabel yang tidak dipengaruhi oleh

NPL adalah : Quick Ratio, Asset to Loan Ratio, Cash Ratio, Loan to Deposit Ratio,

Rate Return on Loan, Interest Margin on Earning Assets, dan Interest Margin on

Loans.88

Sedangkan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penelitian terdahulu. Judul penelitian ini berjudul Pengaruh Faktor

Internal dan Eksternal Terhadap Likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah yang

Terdaftar di Bank Indonesia (2009-2015). Penelitian ini menggunakan aplikasi

87 Yoppy, The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to
Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia, Journal DOI: 10.7763/IPEDR V.73.12, 2014.

88 Andri Priyo Utomo, Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Bank
Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk, Tesis Universitas Gunadarma Jakarta, 2008.
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komputer EViews versi 9 dengan analisis VAR (Vector Auto Regression). Faktor

internal dalam penelitian ini adalah NPF, CAR, BOPO dan ROA. Sedangkan faktor

eksternal dalam penelitian ini adalah inflasi dan Bi Rate. Hipotesis dalam penelitian ini

adalah NPF (H1), BOPO (H3), inflasi (H5) dan Bi Rate (H6) berpengaruh negatif

terhadap FDR sedangkan CAR (H2), ROA (H4) berpengaruh positif terhadap FDR.

C. Konsep Operasional (Variabel dan Definisi Operasional Variabel)

Variabel merupakan suatu aribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain, dinamakan variabel karena

ada variasinya (masaing-masing dapat berbeda).89

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis

variabel yaitu:

1. Variabel Terikat (Dependent Variable), yaitu variabel yang variasinya

dipengaruhi oleh variasi variabel independen. Variabel ini sering disebut

dengan variabel kriteria. Variasi perubahan variabel dependen ditentukan oleh

variasi perubahan variabel independen. 90 Variabel dependen disebut juga

dengan variabel Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Likuiditas

(FDR).

2. Variabel Bebas (Independence Variable), yaitu variabel yang memengaruhi

atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini

89 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skirpsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 47.

90 Suliyanto, Ekonometrika terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: ANDI
Yogyakarta, 2011),, h. 8.
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sering disebut denga variabel predicator. Variasi perubahan variabel

independent akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen.91

Variabel ini biasanya dinotasikan dengan simbol X. Independence variable

dalam penelitian ini adalah NPF, CAR, BOPO, DPK, Inflasi dan BI Rate.

Tabel 2.7
Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Skala dan Satuan Data

Variabel Definisi Skala Satuan
DataFDR

(Financing to
Deposit
Ratio)

Rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan
bank dengan dana yang diterima oleh bank.

Rasio Persen (%)

NPF (Non
Performing
Financing)

Perbandingan antara kredit bermasalah dengan
total kredit. Rasio Persen (%)

CAR
(Capital
Adequacy
Ratio)

Perbandingan antara modal dengan aktiva
tertimbang menurut risiko.

Rasio Persen (%)

BOPO
(Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional)

Perbandingan antara total beban operasional
dengan total pendapatan
operasional.

Rasio Persen (%)

ROA (Return
On Asset)

Digunakan untuk mengukur kemampuan bank
dalam memperoleh keuntungan secara
keseluruhan. Rasio Persen (%)

Inflasi Kenaikan tingkat harga secara umum dari barang
atau komoditas dan jasa selama suatu periode
tertentu.

Rasio Persen (%)

BI Rate suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan
oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada
publik.

Rasio Persen (%)

Sumber: Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah dan SE BI No.9/24/Dpbs
Tanggal 30 Oktober 2007 (Diolah oleh Penulis).

91Ibid, h. 7.
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D. Kerangka Pemikiran

Objek pada penelitian ini ialah Laporan keuangan Bank Umum Syariah

periode 2009 sampai 2015. Metodologi yang akan digunakan ialah VAR/ VECM.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

NPF -

CAR +

BOPO -

ROA +
ROA +

INFLASI -

BI RATE +

FDR


