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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada suku bunga. Bank Syariah juga dapat

diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya

dikembangkan berdasarkan Al Quran dan Hadits Nabi SAW. Berdasarkan

perkembangan perbankan syariah, terdapat dua pengertian, yaitu Bank Islam dan

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang

beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu

kepada ketentuan-ketentuan Al Quran, Hadits dan Ijma’ para Ulama. Sedangkan bank

yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalat secara Islam (Rizal Yaya: 2009.89). Pengertian ini juga berkaitan

dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, bank syariah merupakan bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998

tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank

dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip



14

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

B. Landasan Syariah Sistem Bagi Hasil

Mengingat bahwa setiap umat manusia dalam mengisi dan menjalani

kehidupannya, perlu melakukan pengendalian dan mengetahui batasan berupa jalur

hukum atau syariat islam yang harus dipedomaninya sesuai dengan Al-Quran,

Sunnah dan Ijma’ (Rivai 2013: 1).

a. Al-Quran

Sistem syariah islam adalah sistem terbaik ciptaan Allah SWT yang

harus diikuti sesuai dalam Al-Quran surah (An-Nisaa:29).

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).
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Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang

berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang

lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh;

dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami

mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur

sujud dan bertobat. (Shaad:24).

Kedua ayat diatas menunjukan perkenaan dan pengakuan Allah SWT

akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah

An-Nisa:12 perkongsian terjadi secara otomatis (Jabar), sedangkan dalam

surat shaad:24 terjadi atas dasar akad (Ikhtiyar).

b. Hadis

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no.2936, dalam kitab

Al-Buyu, dan hakim yang bermaksud : dari Abu Hurairah, Rasulullah saw.

Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman,’Aku pihak ke tiga
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dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati

lainya.”(HR Abu Dawud no.2936, dalam kitab Al-buyu, dan hakim).

Hadis qudsi tersebut menunjukan kecintaan Allah kepada hamba-

hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi

amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni, telah berkata, “Kaum

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara gelobal

walaupun terhadap perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”

C. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap

pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan

pengelola dana (mudharib), dimana nisbah ini tertuang didalam akad yang telah

disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Arundina, 2007.47).

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di

awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan

kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi

gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Yaya dkk,

2009.34).

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah revenue sharing dan profit sharing.

Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang di
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praktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam

akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan gross profit (Yaya dkk, 2009.38).

Menurut (Agustianto 2005.35), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang

diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang

diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau

pola:

a. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang

diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut. Revenue Sharing mengandung kelemahan,

karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank,

setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai

kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan fee)

sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham

sebagai penanggung kerugian (Arifin, 2009.45).

b. Profit & Loss Sharing

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan,

baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan

bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi,

wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah Revenue Sharing,

Profit & Loss Sharing, atau Gross Profit. Jika tidak disepakati, akad itu

menjadi gharar. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik
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dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan

yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana

mudharabah tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang

besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar,

sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang

diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan

pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat

tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang

diamanahkan kepadanya (Wiroso, 2005.38).

D. Bunga

Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan

prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya.

Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada

seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah

bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.

Dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga

yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebgai berikut.

a. Bunga Simpanan

Bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau

sebgai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Arti dari
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bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada

nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

b. Bunga Pinjaman

Maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para

peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam

kepada bank. Seperti bunga kredit.

Perlu kita ketahui dua macam bunga ini merupakan sebuah komponen

utama faktor dari biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan

merupakan biaya yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga

pinjaman adalah pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan dan

bunga pinjaman mempunyai keterkaitan yang masing-masing saling

mempengaruhi. Contohnya adalah bunga simpanan tinggi, maka secara

otomatis bunga pinjaman juga akan terpengaruh ikut naik dan juga sebaliknya.

E. (BOPO) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank didasarkan

pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur dengan

menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Kuncoro dan

Mudrajad, 2008). Menurut Dendawijaya (2005.30) rasio biaya operasional digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan

operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
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Dalam pernyataannya (Siti Juairiyah, 2009.49) menyatakan pengertian rasio

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah: “Rasio efisiensi

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan

biaya operasional terhadap pendapatan operasional.”

BOPO =
	 	 x 100%

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga

dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari

total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

F. (CAR) Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa

besar jumlah seluruh akiva bank yang mengandung unsur resiko, (kredit penyertaan,

surat berharga, tagihan pada bank lain ) yang ikut dibiayai oleh modal sendiri di

samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber luar bank (Yuliani, 2007.65) .

Dengan kata lain Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau

menghasilkan resiko. Menurut ketentuan bank Indonesia CAR memiliki nilai mininal

8% .Modal bank terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan modal pelengkap .

Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank yang terdirri dar modal yang

di setor oleh para pemengan saham , cadangan dan laba di tahan .Sedangkan modal

pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi akiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva

produktif , modal pinjaman dan modal subornisasi. Kebutuhan modal minimum bank



21

di hitung berdasarkan ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko) yang merupakan

penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR diperoleh

dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot

masing-masing aktiva. ATMR aktiva administraif di peroleh dengan cara mengalikan

nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan resiko. Semakin

tinggi CAR maka semakin baik kondisi bank tersebut (Agnes dan Sawir, 2009.25)

jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan

yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar

bagi profitabilitas.

Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (Soemitra dan Andri, 2009.40).

Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan

hubungannya dengan tingkat risiko bank. Penetapan CAR pada titik tertentu

dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cu kup untuk meredam

kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset.

Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak

diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk

berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada

penurunan profitabilitas (Siti Rahayu, 2013.37).

Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil

keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok

modal bank. Sehingga bank harus menyediakan modal minimum yang cukup
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(Soemitra dan Andri, 2009.29). Manajemen bank perlu mempertahankan nilai CAR

sesuai dengan ketentuan karena dengan modal yang cukup maka bank dapat

melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan

profitabilitasnya. Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements, bank

yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% (Rizal Yaya, 2009.249).

CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus :

CAR =
	 	

x 100%

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan

pelengkap. Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank

konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan

modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai

oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang

didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu

sendiri (Rizal Yaya, 2009.249).

G. (ROA) Return On Asset

Profitabilitas (profitability) atau ROA adalah kemampuan suatu bank dalam

memperoleh laba. menurut Bank Indonesia, Return On Asset (ROA) merupakan

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata- rata total asset dalam satu

periode. Semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan

semakin baik, karena return semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini
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menggunakan Return On Asset (ROA) sebagai indikator pengukur kinerja keuangan

perusahaan perbankan. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan pemegang saham dan

atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai

cadangan. Tambahan cadangan akan menaikan kredibilitas (tingkat

kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.

b. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang

cakap dan terampil pada umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang

lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.

c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk

menanamkan dananya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau

ditetapkan oleh bank. Sehingga bank akan mempunyai kekuatan modal

untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat

(Simorangkir, 2004.152)

ROA menurut Ravika Fauziah (2011.84) adalah rasio perbandingan antara

laba setelah pajak dengan total aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang dipergunakan dalam periode

tertentu. Jika ROA suatu perusahana naik dari tahun ke tahun, maka bisa dikatakan

perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Semakin besar ROA suatu

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

posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009.118).

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga bagi
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golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan

cadangan dengan memperbesar modal, akan meminjamkan yang lebih besar karena

tingkat kepercayaan atas kridibilitas meningkat (Rizal Yaya, 2009.120).

Menurut Siti Rahayu (2013.78) pengertian return on assets (ROA) adalah

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara

keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha

bank semakin baik atau sehat.

Sedangkan menurut (Dian Anggraini, 2010.95) Return On Assets (ROA)

merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam

suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini

sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat

mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Dalam kerangka penilaian

kesehatan bank, BI akan memberikan score maksimal 100 (sehat) apabila bank

memiliki ROA > 1,5%.

Menurut (Dian Anggraini, 2010.136), pengembalian atas total aktiva ROA

dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang

saham biasa dengan total aktiva.

Untuk menghitung ROA dapat digunakan rumus sebagai berikut:

ROA =
		 x 100%
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Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin

baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini

mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang

diberikan pada perusahaan” (Dian Anggraini, 2010.136).

H. ROE (Return On Equity)

Returen On Equity (ROE) disebut juga dengan laba atas ekuitas atau dalam

beberapa refrensi disebut juga sebagai rasio total aset turnover atau perputaran total

aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana seuatu perusahaan mempergunakan sumberdaya

yang di miliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Returen On Equity

(ROA) digunakan untuk mengukur kinerja menejemen bank dalam mengelola modal

yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga kemungkinan bank dalam

kondisi bermasalah semakin kesil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan

operasional setelah dikurangi pajak, sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata

modal di setor yang di miliki bank. Rasio ini banyak di amati oleh para pemegang

saham bank (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para

investor di pasar modal ynag ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika

bank tersebut telah go public). Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan

ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku (Kasmir, 2005.267).

Untuk menghitung ROE dapat digunakan rumus sebagai berikut:

ROE = 	 		 x 100%
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Dimana, laba setelah pajak di hitung dengan meyetahunkan laba setelah pajak

dari periode laporan dan modal di setor di hitung dengan rata-rata modal di setor dua

belas bulan (12) dari bulam periode.

I. Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor

2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 perbankan dan telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 10 tahun 1998  yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud

dengan unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah (Rivai dan Arifin,

2010.30).

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank

umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran.

J. Deposito Mudharabah

a. Pengertian

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal

tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan.
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Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka

waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya

sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh

nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk

menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

(Nurianto, 2010.35)

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan

yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut

perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito

berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank

(Kasmir, 2005.284).

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta

asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan

dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007.417).

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah

penyimpan dengan bank (Kasmir, 2005.284). Deposito berjangka adalah

simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama

nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
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tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan

(Rivai, 2007.417).

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Antonio, 2009.95).

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di

mana pihak pertama (shahib al-mâl) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan

modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu

proyek), sedangkan pihak nasabah sebagai investor (shahib al-mâl) mengajukan

permohonan pembiayaan dan untuk ini bank sebagai pengelola (mudharib)

menyediakan keahliannya (Rivai, 2007.471).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak

dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal

kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan

(Rodoni dan Hamid, 2008.27-28). Mudharabah merupakan salah satu bentuk

dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (sahib al-

mal) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif, sementara

pihak lain disebut pengelola dana (rab al-mal atau mudarib) yaitu orang yang

menjalankan usaha, ke pengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh

keuntungan (Hulwati, 2009.71).

Mudharabah adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (shahibul

maal) dengan pengusaha (mudharib). Pada saat proyek sudah selesai maka
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mudharib mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi

keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank syariah, dalam

hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai (shahibul maal). Sedangkan

dalam hubunganny adengan deposan, bank syariah bertindak sebagai

(mudharib) (Edwin dkk, 2007.296).

b. Landasan Hukum

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/ IV/2000,

menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito

yang berdasarkan prinsip mudharabah (Burhanuddin, 2010.61). Dari beberapa

pendapat di atas, maka pengertian deposito mudharabah adalah simpanan

masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta

asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang

telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik

dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad mudharabah. Biasanya

memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara Teknis

mengenai deposito mudharabah ini dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor

6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan Usaha

berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini intinya menyebutkan bahwa wajib

menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya
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dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka dalam bentuk

mudharabah.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.

03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa

keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang

investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang

penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana

berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. (DSN MUI&BI,

2006.18-19).

Berdasarkan DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah

adalah yang berdasarkan prinsip mudhrabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai (shahibul maal) atau

pemilik dana, dan bank bertindak sebagai (mudharib) atau

pengelola dana.

b) Dalam kapasitasnya sebagai (mudharib), bank dapat melakukan

berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamny Mudharabah

dengan pihak lain.

c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan

bukan piutang.
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d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan

dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

e) Bank sebagai (mudharib) menutup biaya operasional deposito

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

c. Macam-macam Deposito Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana,

terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, yakni (Karim, 2007.247)

a) Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account/URIA).

Dalam deposito Mudharabah Muthlaqah URIA, pemilikdana tidak

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepadaBank Syariah

dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitandengan tempat,

cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain,Bank Syariah

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalammenginvestasikan

dana URIA ini keberbagai sektor bisnis yangdiperkirakan akan

memperoleh keuntungan.Dalam menghitung bagi hasil deposito

Mudharabah Muthlaqah URIA, basis perhitungan adalah hari bagi

hasilsebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak

termasuktanggal pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah

URIA dantanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam

sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari
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kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31

hari).

b) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account/RIA)

Berbeda halnya dengan Deposito Mudharabah Mutlaqah/ URIA,

dalam deposito Mudharabah Muqayyadah/ RIA, pemilik dana

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah

dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat,

cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam

menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang

diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

d. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah

menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah

menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam

memperoleh keuntungan (Anshori, 2007.95). Secara teknis pemakaian prinsip

akad mudharabah ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan

dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan

Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran

dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau

deposito berdasarkan mudharabah berlaku persyaratan sebagai berikut:
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a) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak

sebagai pemilik dana.

b) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah

nominal.

c) Pembagian keuntungan dari penggolongan dan investasi

dinyatakandalam bentuk nisbah.

d) Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib

menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya

ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali

dalam rangka penutupan rekening.

e) Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

f) Bank adalah mudharib menutup biaya operasional tabungan atau

deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi

haknya.

g) Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa

persetujuan nasabah yang bersangkutan.

h) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam

perundang-undangan yang berlaku.
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j. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi

penelitian ini antara lain:

Tabe II.1

Penelitian Terdahulu

N

o

Nama dan

Tahun

Judul Penelitian Variabel Hasil penelitian

1 Siti

Juwairiyah,

(2009)

Analisis Pengaruh

Profitabilitas Dan

Efisiensi

Terhadap Tingkat

Bagi Hasil

Tabungan  Dan

Deposito

Mudharabah

Mutlaqah (Studi

Pada Bank

Muamalat

Indonesia Tbk).

Variabel (X)

ROA. BOPO

Variabel (Y)

Tingkat Bagi

Hasil

Tabungan  Dan

Deposito

Mudharabah

Mutlaqah

Hasil penelitian

menunjukkan

bahwa terdapat

pengaruh ROA

dan BOPO secara

parsial dan

simultan terhadap

tingkat bagi hasil

simpanan

mudharabah.

2 Dian

Anggrainy,

(2010)

Pengaruh Kinerja

Keuangan

Terhadap

Deposito

Mudharabah Pada

PT. Bank

Muamalat

Variabel (X)

ROA. ROE.

BOPO. FDR.

CAR.

Variabel (X)

Deposito

Mudharabah

Hasil pnelitian

menunjukkan

bahwa  parsial

rasio keuangan

yang berpengaruh

terhadap tingkat

bagi hasil
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Indonesia Periode

(2002- 2009)

deposito

mudharabah yaitu

ROA, dan BOPO.

Sedangkan ROE,

CAR, dan FDR

tidak mempunyai

pengaruh

terhadap tingkat

bagi hasil

deposito

mudharabah

3 Maya Heni

Maila Sari,

(2012)

Pengaruh

Penilaian Bank

Terhadap Tingkat

Bagi Hasil

Simpanan

Mudharabah Pada

Bank Umum

Syariah Dan Bank

Umum Dengan

Unit Syariah Di

Indonesia.

.Variabel (X)

BOPO, CAR,

ROA, ROE,

dan NIM.

Variabel (Y)

Tingkat Bagi

Hasil

Simpanan

Mudharabah.

Hasil penelitian

menunjukan

bahwa tidak ada

pengaruh ROA

dan BOPO

terhadap tingkat

bagi hasil,

sedangkan ROE,

NIM dan CAR

berpengaruh

terhadap tingkat

bagi hasil.

4 Gundari,

(2013)

Pengaruh Kinerja

Keuangan

Terhadap Tingkat

Bagi Hasil

Deposito

Variabel (X)

ROA, ROE,

FDR, BOPO

dan CAR

.Variabel (Y)

Hasil pnelitian

menunjukkan

bahwa terdapat

pengaruh positif

ROA, ROE, FDR,
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Mudharabah Pada

Bank Mega

Syariah

Indonesia.

Tingkat Bagi

Hasil

Simpanan

Mudharabah.

BOPO dan CAR

terhadap bagi

hasil deposito

mudharabah.

5 Siti rahayu,

(2013)

Pengaruh Return

on Asset, BOPO,

Suku Bunga dan

Capital Adequacy

Ratio terhadap

Tingkat Bagi

Hasil Deposito

Mudharabah Pada

Perbankan

Syariah

Variabel (X)

ROA. BOPO.

SUKU-

BUNGA.

CAR.

Variabel (Y)

Tingkat Bagi

Hasil Deposito

Mudharabah

Hasil penelitianya

terdapat pengaruh

positif dan

signifikan antara

ROA dan SUKU

BUNGA

terhadap tingkat

bagi hasil

deposito

mudharabah, dan

tidak terdapat

pengaruh yang

segnifikan antara

BOPO dan CAR

terhadap tingkat

bagi hasil

deposito

mudharabah.

Sumber:Data Olahan (2015).
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k. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat

dikembangkan suatu kerangka teoritis sebagai berikut:

Tabel II.2

Kerangka Teori

Variabel Independen (X)

Variabel dependen (Y)

Sumber:Data Olahan (2015).

l. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang

masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a.Pengaruh BOPO Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Persentase BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan dalam

kegiatan operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin efisien

CAR

ROA

BOPO

Nisbah Bagi Hasil Deposito
Mudharabah

ROE
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kinerja  bank dalam melakukan operasinya. penelitian (Andriani Isna K dan

Kunti  Sunaryo, 2012.89) menemukan secara parsial bahwa BOPO tidak

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara teori

persentase BOPO yang rendah mencerminkan keadaan yang baik terhadap

kinerja perusahaan. Dalam melakukan operasinya, bank selaku

penghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali,

sehingga beban dan hasil merupakan porsi terbesar bagi bank karena

semakin kecil biaya operasional akan lebih baik karena bank mampu

mentupnya dengan pendapatan operasional. Berdasarkan asumsi diatas

maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: BOPO berpengaruh negatif terhadap nisbah bagi hasil deposito

Mudharabah.

b. Pengaruh CAR Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito

Mudharabah

(Capital Adequacy Ratio) CAR memiliki pengaruh yang positif

terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Kekayaan suatu bank

terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin 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.
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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 (Siti Rahayu, 2013.67).

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H2 : CAR berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito

Mudharabah.

c.Pengaruh ROA Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Return on asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja

keuangan perbankan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba

sebelum pajak terhadap total asset. Besarnya bagi hasil yang diperoleh,

ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan

pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam

mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang

menghasilkan pendapatan adalah ROA (Siti Juwariyah,2009.59). Apabila

ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya

peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh

nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin

tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.
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Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H3 : ROA berpengaruh positif terhadap nisbah bagi hasil deposito

Mudharabah.

d. Pengaruh ROE Terhadap Nisbah Bagi Hasil Deposito

Mudharabah.

Semkin besar ROE, semakin besar pula pendapatan bank dalam segi

penggunaan modal, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah

semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan

operasional setelah di kurangi pajak, sedangkan rata-rata total ekuitas

adalah rata-rata modal di setor yang di miliki bank. (Dian Angrainy,

2010.73) dalam penelitian nya menarik kesimpulan bahwa secara parsial

ROE tidak berpengaruh terhadap nisbah  bagi hasil deposito Mudharabah.

ROE merupakan indikator yang penting bagi pihak deposan dalam

mengambil keputusan, setiap kenaikan indikator ini berarti terjadi kenaikan

dari laba sehingga akan berdampak pada pembayaran dividen.

Berdasarkan asumsi di atas, maka hipotesis yang di rumuskan adalah :

H4 : ROE berpengaruh positif terhadap nisbah  biagi hasil deposito

Mudharabah.


