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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

Bank berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah

(BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata

cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Hasibuan,

2007:39).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam

(Muhammad, 2004:1).

Berdasarkan keterangan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, disimpulkan bahwa undang-

undang tersebut mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha

yang dapat dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah, sehingga bank syariah

dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara (Financial

Intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan

pihak lain yang memerlukan dana (Deficit Unit). Undang-undang tersebut juga

memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah

atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.
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Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 Undang Undang

Perbankan Indonesia memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Adapun prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan

oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun

cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang

haram.

2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.

4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.

5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar

(ketidakjelasan/samar-samar).

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang
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menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terletak

dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang

dilakukannya. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan

bunga (interest fee), tetapi berdasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip

pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing atau PLS).

2.2 Pembiayaan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Muhammad (2005:16) Pembiayaan atau

financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau pihak yang

kekurangan dana dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan serta menghasilkan keuntungan yang maksimal.
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2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17), secara umum tujuan pembiayaan

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

dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

a. Secara Makro

Pembiayaan secara makro bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat,

menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas,

membuka lapangan kerja baru, serta adanya distribusi pendapatan.

b. Secara Mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah untuk memaksimalakan laba,

meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber daya ekonomi, serta

penyaluran kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat.

2.2.3 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Karim (2010:97), dalam menyalurkan dananya pada nasabah,

secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori

yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya.

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli (Ba’i) dilaksanakan sehubungan dengan adanya

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer property). Tingkat

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga

barang yang di jual.
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1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual

dan pembeli (Wiyono, 2006:81). Dalam murabahah penyerahan barang

dilakukan segera setelah akad, sementara pembayarannya dapat

dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil. Bank juga dapat bertindak

sebagai penjual dan sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank

syariah menjual barang kepada nasabah, sebagai pembeli apabila bank

membeli barang kepada pemasok untuk dijual kembali kapada nasabah.

2) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli barang pesanan, dengan penangguhan

pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh

pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat

tertentu (Wiyono, 2006:98). Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas,

harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka

waktu akad. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut

(Karim, 2010:99):

(a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara

jelas.

(b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan

akad, maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan
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cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau

mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

(c) Mengingat bank syariah tidak menjadikan barang yang dibeli atau

yang dipesan sebagai simpanan, maka dimungkinkan bagi bank

syariah untuk melakukan akad salam dengan pihak ketiga.

3) Pembiayaan Istishna

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa istishna adalah

akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

dan penjual (Karim, 2010:126). Pembiayaan istishna hampir sama

dengan salam, tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan

dalam beberapa kali (termin). Ketentuan umum pembiayaan istishna

adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah

disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah

selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kreteria pesanan

dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, seluruh biaya

tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi sewa atau ijarah dilandasi atas adanya perpindahan manfaat.

Perbedaan antara sewa dengan jual beli adalah pada objek transaksinya.

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada sewa

objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2010:101). Tingkat keuntungan

bank ditentukan di awal serta menjadi bagian dari harga jasa yang dijual.
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Pada akhir sewa bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada

nasabah yang dikenal dengan ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang

diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual

disepakati pada awal perjanjian. Oleh karena itu dalam ijarah muntahhiyah

bittamlik pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak

penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau akan

menghibahkannya.

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam

empat akad utama, yaitu al-musyarakah, almudharabah, al-muzara’ah,

dan al-musaqah. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam

perbankan syariah adalah al-musyarakah dan al-mudharabah (Antonio,

2009:90).

1) Al-Mudharabah

Menurut Wiyono (2006:122), Al-mudharabah adalah akad kerja sama

usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal)

menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah

disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam

pelaksanaannya mudharabah dibedakan menjadi dua jenis:
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(a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul

maal (pemilik modal) dengan mudharib (pengelola) yang

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis

usaha, waktu, dan tempat bisnis.

(b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kerja sama antara shahibul maal

dengan mudharib yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau

tempat usaha.

2) Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah,

musyarakah dapat diaplikasikan dalam akad pembiayaan proyek dan

modal ventur (Wiyono, 2006:132). Al-musyarakah ada dua jenis, yaitu:

(a) Musyarakah Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainya

yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata

dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
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(b) Musyarakah Akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan

modal musyarakah serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan

kerugian.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) Hiwalah (Alih utang-piutang)

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada

orang lain yang wajib menanggungnya (Wiyono, 2006:31). Tujuan

fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal

tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Untuk mengantisipasi resiko

kerugian yang akan timbul, bank syariah perlu melakukan penelitian

atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara

yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

2) Rahn (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan

atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk

memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank syariah dalam

memberikan pembiayaan.

3) Qard

Transaksi qard timbul karena salah satu pihak meminjamkan obyek

perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya, tanpa berharap

mengambil keuntungan.
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4) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

tertentu.

5) Kafalah (Garansi bank)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak

ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang

lain sebagai penjamin.

2.3 Bagi Hasil Pada Bank Syariah

2.3.1 Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yaitu yang termasuk

dalam Natural Uncertainty Contracts. Ketentuan bagi hasil usaha harus

ditentukan dimuka atau ditentukan dalam bentuk perbandingan seperti 40:60 yang

artinya bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan

sebesar 40% kepada pemilik dana/investor (shahibul maal) dan sebesar 60%

didistribusikan kepada pengelola dana (mudharib). Dalam praktiknya mekanisme

perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu pofit sharing dan

revenue sharing (Wiyono, 2006:56).

a. Profit sharing (Bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan
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usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha

tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp.1000,00 dan beban-beban usaha

untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut Rp.700,00 maka profit/laba

adalah Rp.300,00 (Rp.1000,00-Rp.700,00).

b. Revenue sharing (Bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi

hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana,

yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk

mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha

Rp.1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan

tersebut Rp.700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah

Rp.1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp.700,00).

2.3.2 Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk

pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts, yaitu akad usaha yang

tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount)

maupun waktu (timing), seperti akad mudharabah dan musyarakah. Menurut

Karim (2010:286), penetepan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ditentukan

dengan mempertimbangkan:

a. Referensi tingkat keuntungan

Referensi tingkat keuntungan adalah referensi tingkat keuntungan yang

ditetapkan oleh rapat asset liability management committee (ALCO).
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b. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai dihitung dengan

mempertimbangkan hal-hal seperti perkiraan penjualan, lama cash to cash

cycle (seperti lama proses barang, persediaan dan piutang), perkiraan

biaya-biaya langsung serta perkiraan biaya-biaya tidak langsung.

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil

2.4.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Salah satu fungsi mediasi yang paling penting dijalankan sebuah bank

adalah fungsi untuk menyalurkan aliran dana kepada masyarakat atau deposan.

Mengingat sebagian besar dana operasional bank berasal dari hutang, oleh sebab

itu kegiatan untuk melakukan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan hal

yang sangat penting (Hendri, 2013).

Menurut Dendawijaya (2007) mengungkapkan bahwa salah satu sumber

dana terpenting yang harus dicari dan dikembangkan oleh sebuah bank adalah

dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan

deposito.

2.4.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) mewakili aspek likuiditas. Rasio ini

mengukur tingkat likuiditas. FDR dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan

bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah

menanamkan dananya dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan

kepada para debiturnya.
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Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan

meningkatkan perolehan dananya, sehingga bank selalu memiliki aliran dana yang

dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tingkat pembiayaan. Sebagian praktisi

bank menyepakati batas aman FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas

toleransi berkisar antara 85% sampai dengan 100% atau menurut (Kasmir, 2008),

batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110%.

Likuiditas juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank menyediakan dana

yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban maupun komitmen yang telah

dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat (Suhardjono, 2011:279).

Bank dikatakan likuid jika bank tersebut mempunyai (Hasibuan, 2005:94):

a. Cash assets sebesar kebutuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi

likuidasinya.

b. Cash assets lebih kecil dari butir diatas, tetapi bank juga mempunyai asset

lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-

waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.

c. Kemampuan untuk menciptakan cash assets baru mulai berbagai bentuk

hutang.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara total pembiayaan

yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Dengan

kata lain FDR merupakan suatu indikator untuk mengukur atau membandingkan

dua komponen neraca, yaitu financing (pembiayaan) disisi aktiva dan deposits

disisi pasiva. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Dendawijaya,

2009:116):
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= × %
2.4.3 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan

bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh

suatu bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP

tanggal 31 Maret 2010, menyebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan bank

adalah pembiyaaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk

pembiayaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam

neraca. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang

lancar, diragukan, dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam

neraca per posisi tidak disetahunkan. Rasio Non Performing Financing (NPF)

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

= × %
NPF yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan

penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat

pembiayaan semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah NPF yang dimiliki

bank, maka semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah

menyebabkan bank menuntut cadangan penghapusan yang lebih sedikit sehingga

dana yang dapat disalurkan lewat pemberian pembiayaan semakin meningkat

(Hikmawan, 2013).
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2.4.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai

kesehatan sebuah bank. Modal dapat mencegah kerugian dan dapat dijadikan

dasar untuk menjaga kepercayaan nasabah pada bank. Tujuan utama dari modal

adalah untuk menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, sehingga

memberikan langkah perlindungan terhadap nasabah dan kreditur lainnya saat

terjadi likuidasi.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan

untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan

operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi.

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal

minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi

tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko (Suhardjono, 2011).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI 2001 besarnya CAR

perbankan untuk saat ini minimal 8%, sedangkan dalam Arsitektur Perbankan

Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar Bank Umum harus memiliki CAR

minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31

Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

= × %
Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang

dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh

penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain besarnya nilai CAR akan meningkatkan

kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan (Hikmawan, 2013).
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2.4.5 Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yaitu yang termasuk

dalam Natural Uncertainty Contract. Ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan

dimuka atau ditentukan dalam bentuk perbandingan seperti 40:60 yang artinya

bahwa hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha akan didistribusikan sebesar

40% kepada pemilik dana/investor (shahibul maal) dan sebesar 60%

didistribusikan kepada pengelola dana (mudharib). Perhitungan bagi hasil yang

mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi

dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan

berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat Natural

Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi

dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh

bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan

pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti

tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip high risk high return)

(Andraeny, 2011).
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2.5 Pembiayaan Menurut Islam

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:

َأِمنَ  فَِإنْ  َمْقُبوَضةٌ  َفرَِهانٌ  َكاتًِبا َتِجُدوا َوَلمْ  َسَفرٍ  َعَلىٰ  ُكْنُتمْ  َوِإنْ 
َتْكُتُموا َوَال  رَبَّهُ  اللَّهَ  َوْلَيتَّقِ  َأَمانـََتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي ْليُـَؤدِّ  فـَ بـَْعًضا بـَْعُضُكمْ 

َعِليمٌ  تـَْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  ْلُبهُ  قـَ آِثمٌ  فَِإنَّهُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ  الشََّهاَدةَ 
﴿البقــــــــــــــــرة:٢٨٣﴾

Artinya:

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat-Nya untuk

melakukan kegiatan transaksi ekonomi seperti hutang piutang (pembiayaan),

dalam pelunasannya seorang yang melakukan hutang hendaknya menunaikan

amanatnya dan janganlah melakukan penundaan karena jika sampai hal itu terjadi

maka akan dapat merugikan orang lain terutama terhadap orang yang dihutangi.
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2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi

penelitian ini antara lain:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No. Judul Metode
Analisis Data

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Hendri, dkk (2013),
“Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Volume
Pembiayaan Berbasis
Bagi Hasil Pada
Perbankan Syariah Di
Indonesia”

Regresi Linier
Berganda

Variabel
Independen:
DPK, FDR,
NPF.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Bagi Hasil

DPK berpengaruh
signifikan, FDR
berpengaruh
signifikan, NPF
tidak berpengaruh
signifikan.

2. Hikmawan (2013),
“Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Volume
Pembiayaan Berbasis
Bagi Hasil Bank Umum
Syariah”

Regresi Linier
Berganda

Variabel
Independen:
CAR, NPF,
Suku Bunga
Kredit
Investasi,
Inflasi, PDB,
DPK.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Bagi Hasil

CAR berpengaruh
positif, NPF
berpengaruh
positif, SBKI tidak
berpengaruh,
Inflasi tidak
berpengaruh, PDB
berpengaruh
negatif, DPK
bepengaruh positif.

3. Firmansyah dan
Nasrulloh (2012),
“Analisis Pembiayaan
Bagi Hasil Pada Bank
Umum Syariah Di
Indonesia”

Ordinary
Lease Square
(OLS)

Variabel
Independen:
CAR, DPK,
ROA, NPF.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Bagi Hasil

CAR, DPK, ROA,
dan NPF
berpengaruh positif
terhadap
pembiayaan bagi
hasil.
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4. Andraeny (2011),
“Analisis Pengaruh
Dana Pihak Ketiga,
Tingkat Bagi Hasil, dan
Non Performing
Financing Terhadap
Volume Pembiayaan
Berbasis Bagi Hasil
Pada Perbankan Syariah
Di Indonesia”

Partial Least
Square (PLS)

Variabel
Independen:
DPK, TBH,
NPF.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Bagi Hasil

DPK dan TBH
berpengaruh
signifikan, NPF
tidak berpengaruh
signifikan.

5. Badruzaman (2009),
“Analisis Pengaruh
Dana Pihak Ketiga,
Tingkat Bagi Hasil,
Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia Terhadap
Pembiayaan Bank
Syariah Di Indonesia
(Studi Kasus Pada PT.
Bank Syariah Mandiri
Indonesia)”

Error
Correction
Model (ECM)

Variabel
Independen:
DPK, TBH,
SWBI.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Mudharabah
dan
Musyarakah

Untuk jangka
pendek TBH dan
SWBI memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
jumlah pembiayaan
mudharabah dan
musyarakah. Untuk
jangka panjang
DPK, TBH
mudharabah, SWBI
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap jumlah
pembiayaan
mudharabah, tetapi
DPK dan TBH
musyarakah
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap jumlah
pembiayaan
musyarakah.

6. Astuti (2009),
“Pengaruh Dana Pihak
Ketiga, Profit, dan Non
Performing Financing
Terhadap Pembiayaan
Bagi Hasil Pada Bank
Umum Syariah Dan
Unit Usaha Syariah
(Periode 2005-2008)”

Regresi Linier
Berganda

Variabel
Independen:
DPK, Profit,
NPF.

Variabel
Dependen:
Pembiayaan
Bagi Hasil.

Masing-masing
variabel
independen secara
simultan dan
parsial berpengaruh
signifikan terhadap
pembiayaan bagi
hasil di bank umum
syariah dan unit
usaha syariah.
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2.7 Kerangka Teori

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta

permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan

hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam

model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar II.1
Model Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang

diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya.

Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-

NPF
Pembiayaan Bagi

Hasil

FDR

DPK

CAR

TBH
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pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk

pembiayaan bagi hasil.

Menurut Hendri (2013), Hikmawan (2013), Firmansyah (2012), Andraeny

(2011), Badruzaman (2009) dan Astuti (2009) DPK berpengaruh positif terhadap

pembiayaan bagi hasil.

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi

hasil pada Bank Umum Syariah.

2.8.2 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Bagi

Hasil

Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan

meningkatkan perolehan dananya, sehingga bank selalu memiliki aliran dana yang

dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tingkat pembiayaan. Berdasarkan hasil

penelitian Hendri (2013) menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil

H2: FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank

Umum Syariah.

2.8.3 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi

Hasil

Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola

pembiayaan bermasalah biasanya bank menggunakan rasio NPF. Sedangkan

pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan,
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dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak

disetahunkan. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank, maka semakin menurun

pembiayaan yang dapat disalurkan. NPF yang tinggi menyebabkan bank harus

membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat

disalurkan lewat pembiayaan semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah

NPF yang dimiliki bank, maka semakin meningkat pembiayaan yang disalurkan.

NPF yang rendah menyebabkan bank menuntut cadangan penghapusan

yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit

semakin meningkat (Hikmawan, 2013).

Hasil pada penelitian Hikmawan (2013) dan Firmansyah (2012) NPF

berpengaruh positif, tetapi pada penelitian Hendri (2013) hasilnya NPF di bank

syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

H3 : NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank

Umum Syariah.

2.8.4 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Bagi

Hasil

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk

modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis

bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah

satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Semakin tinggi

CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk

mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bagi hasil.
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Besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam

menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Menurut Hikmawan (2013) CAR

berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sejalan dengan

penelitian Firmansyah dan Nasrulloh (2012).

H4: CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank

Umum Syariah.

2.8.5 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan

berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat Natural

Uncertainty Contract (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi

dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh

bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan

pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti

tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip high risk high return)

(Andraeny, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian Andraeny (2011) dan Badruzaman (2009)

menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

H5: TBH berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank

Umum Syariah.


