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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Keuangan

Suatu sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan

lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk

menanamkan dananya pada lembaga keuangan termasuk menjamin kepentingan

masyarakat terutama nasabah kecil. Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank sudah

berkembang dan dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu bank konvensional dan bank

syariah (Supriyono, 2011: 1). Bank Konvensional merupakan bank yang sudah lama

kita kenal, sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya atau

operasionalnya berdasarkan Syariat Islam yang tidak mengenal adanya istilah riba

atau bunga.

Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih

bersifat forward looking. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang

akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas

dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh

risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik

sehingga mampu melumpuhkan perekonomian. Memicu ketidakstabilan sistem

keuangan meningkat dan semakin beragam dan sulit mengatasi kestabilan tersebut.
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Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Keterangan Bank Konvensional Bank Syariah
Akad dan Aspek

Legalitas
Hukum Positif Hukum Islam &Hukum

Positif
Lembaga

Penyelesaian
Sengketa

Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Syariah
Nasional

(BARSYARNAS)
Struktur Organisasi Tidak ada Dewan Syariah

Nasional (DSN)&Dewan
Pengawas Syariah (DPS)

Ada Dewan Syariah
Nasional (DSN)&Dewan
Pengawas Syariah (DPS)

Investasi Halal dan Haram Halal
Prinsip Operasional Bunga Bagi Hasil, Jual Beli,

Sewa
Tujuan Profit Oriented Profit&Falah Oriented

Hubungan Nasabah Debitur dan Kreditur Kemitraan
Sumber : Bank & Lembaga Asuransi Islam di Indonesia (2007)

2.2 Pengertian Bank Umum

Bank Umum didefinisikan sebagai suatu badan yang kegiatan utamanya

menerima simpanan dari masyarakat dan pihak lainnya, kemudian

mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-

jasa lalu lintas pembayaran (Latumaerissa, 2012: 135). Badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan megeluarkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Suatu industri

yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur.

2.2.1 Jenis-Jenis Bank Umum

Berdasarkan UU Pokok Perbankan lama NO. 14/1967, yang telah diperbarui

dengan UU Pokok Perbankan No. 7/1992, dan telah direvisi dengan UU No. 8/1998.
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1. Berdasarkan Aspek Fungsi

a. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik negara yang

tugas pokonya membantu pemerintah.

b. Bank Umum, adalah bank yang sumber dananya berasal dari simpanan pihak

ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana.

c. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal

dari penerimaan simpanan deposito.

d. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka

program pemerintah memajukan pembangunan desa.

e. Bank Pekreditan Rakyat (BPR), adalah kantor bank di kota kecamatan yang

merupakan unsur penghimpunan dan menyalurkan dana di sektor pertanian dan

pedesaan.

2. Berdasarkan Status Kepemilikan

a. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.

b. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam

bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh

Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum di Indonesia.

c. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang

sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dengan

bank nasional yang ada di Indonesia.
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d. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya berdasarkan

peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah bersangkutan dan

modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

e. Bank Campuran, adalah bank sebagaian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional.

3. Berdasarkan Kegiatan Operasional

a. Bank Devisa, adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan

oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas

devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.

b. Bank Non devisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksankan

transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak

melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri.

4. Berdasarkan Penciptaan Uang Giral

a. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar

menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua

transaksi yang berhubungan langsung dengan seluruh transaksi kas.

b. Bank Sekunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar

melaksankan transaksi kas secara langsung.

5. Berdasarkan Sistem Organisasi

a. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya

mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu.
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b. Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa

wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi,

keuangan, dan sumber daya manusia (SDM) terkait dengan kantor pusat.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Bank Umum

Tujuan  bank umum pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

banyak dan membantu usaha kecil dan menengah, dengan cara menyalurkan kredit

baik kepada perorangan maupun badan usaha. Sedangkan fungsi bank umum yaitu:

1. Agent of Trust, fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang

dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam

pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu

harus didasari rasa percaya oleh masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan

eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak

akan menitipkan dananya di bank tersebut.

2. Agent of Development, fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam

menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku

ekonomi. Dalam kegiatan ekonomim telah diketahui bahwa kegiatan produksi,

distribusi, dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

3. Agent of Service, fungsi ini yaitu bank di mana disamping memberikan jasa

keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan, maka bank

juga turut serta memberikan jasa pelayanan lain jasa transfer, jasa kotak

pengaman, jasa penagihan atau inkaso.

2.2.3 Produk Bank Umum
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1. Funding

a. Giro

b. Tabungan

c. Deposito

2. Investasi

3. Asuransi

4. Kredit

5. Bank Garansi

6. Jasa-Jasa Lain

2.3 Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan

Terbatas/PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah tercantum dalam Peraturan Bank

Indonesia (PBI) (Pasal 2 PBI 6/24/PBI/2004 ) dengan modal disetor sekurang-

kurangnya satu triliun rupiah (Pasal 4 PBI 7/35/PBI/2005).

Bank umum syariah di Indonesia ada milik negara dan ada pula milik swasta

nasional. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain

untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai

dengan syariah. Sehingga bank umum syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya
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harus sesuai dengan Al-Quran dan Al Hadist, serta undang-undang yang telah

ditetapkan.

2.3.1 Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank

didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

(Yaya dkk, 2009: 54). Oleh karena itu, bank syariah wajib menjalankan fungsi

menghimpun dan menyalurkandana masyarakat, bank syariah juga dapat menjalankan

fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada

bunga (Muhammad, 2004: 1). Bank Islam atau Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga

keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah

lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah.

Secara filisofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan

masalah riba (Machmud dan Rukmana, 2009: 4). Dengan demikian, penghindaran

bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam.

Para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara
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untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang

lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model

teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi,

alokasi, dan distribusi pendapatan.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-

prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah

uang sebagai dagangan utamanya. Terkait dengan asas operasional bank syariah,

berdasarkan pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah

dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi,

dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal

3 (tiga) dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan

pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan,

keadilan, transparansi, dan bersifat universal, serta melakukan kegiatan usaha

perbankan berdasarkan prinsip syariah (Sahara dan Hidayah, 2008: 4). Bank syariah

beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, baik untung maupun rugi. Bank syariah tidak

membedakan antara sektor moneter dan sektor rill sehingga dalam kegiatan usahanya

dapat melakukan transaksi-transaksi sektor rill, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Bank syariah juga dapat memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak
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bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan adanya pelarangan bunga pada transaksi

perbankan, maka bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

menggunakan sistem bagi hasil yang bebas dari sistem bunga. Bank syariah wajib

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21

Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Soemitra, 2009: 61). Bank syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS,

serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank

konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di

samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan

usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di

samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam

prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi poduk

yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorentasi pada

laba (Muhammad, 2004: 90). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau

pendiri, tetapi sangat penting untuk pengembangan usaha syariah. Untuk memperoleh

hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya

secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat,
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serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau

penanaman dana tersebut.

Dengan kata lain, bank syariah adalah bank yang menjalankan seluruh

kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat berlandaskan

prinsip syariah, yaitu sistem bagi hasil. Dalam menjalankan dua aktivitas besar

tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan

yang berlaku. Utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran

dana menurut Islam. Namun bank syariah, di samping harus memenuhi tuntutan

kaidah Islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur

oleh bank sentral.

2.3.2 Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi

menjadi tiga bagian (Karim, 2006: 97) yaitu:

1. Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual

beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Contoh : Pak Ahmad membeli mesin secara tunai sebesar RP. 80.000.000.

Namun Pak Ahmad mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian secara

tunai, Pak Ahmad hanya memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp.

8.000.000,-. Untuk memecahkan masalah ini Pak Ahmad mendatangi bank
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syariah untuk meminta pembiayaan dengan memaparkan kondisi

keuangannya.

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum

ada. Barang diserahkan angsur sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank

bertindak sebagai pembeli nasabah dan sebagai penjual. Contoh : PT. Agro

Mandiri membutuhkan 100 ton biji jagung untuk keperluan ekspor 6 bulan

yang akan datang. Harga biji jagung sebesar Rp. 7.000.000,- per bulan.

Penyerahan biji jagung diserahkan setiap tiga bulan sebanyak 50 ton. PT.

Agro Mandiri melunasi secara tunai.

c. Pembiayaan Istishna’

Produk istishna’ menyerupai produk salam, tetapi perbedaannya dalam

Istishna’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali

pembayaran. Contoh : Pemerintah daerah Jawa Tengah mempunyai proyek

pengerjaan pembuatan jalan tol dan kebutuhan total dana sebesar Rp. 3 triliun

dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk itu pemda Jawa Tengah menghubungi

bank syariah untuk mendapatkan pembiayaan pengerjaan proyek tersebut.

d. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau

syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang

bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama-

sama. Contoh : pada tanggal 12 Januari 2014 BPRS (Bank Pekreditan Rakyat
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Syariah) Bangun Marwah dan Bapak Hendra menandatangani akad

musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi sebesar Rp.

40.000.000,- yang terdiri dari Rp. 30.000.000,- kontribusi BPRS dan Rp.

10.000.000,- kontribusi Bapak Hendra.Dimana bagi hasil 20% BPRS dan 80%

Bapak Hendra.

e. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama anata dua atau lebih pihak di mana

pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada

pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Contoh

: Salman, seorang manajer Bank Syariah, mengajukan usulan pembiayaan

untuk Koperasi. Usulan ini diajukan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan

sebesar Rp. 125.000.000,- yang akan digunakan untuk penambahan modal.

f. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal

tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Contoh : Pak Zaki sedang

membangun sebuah gedung dengan anggaran 50.000.000,-, tetapi dana yang

dimiliki Pak Zaki hanya sebesar Rp.35.000.000,-. Kemudian Pak Zaki

mengajukan pembiayaan kepada bank syariah sebesar Rp.15.000.000,- untuk

dapat melanjutkan pembangunan gedungnya. Dimana bank akan mengajukan

piutang kepada Pak Zaki di masa mendatang.

g. Rahn (Gadai)



24

Tujuan akad rahn untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada

bank dalam memberikan pembiayaan. Contoh : Yenni memiliki kebun

sayuran organik yang sangat produktif seluas 1 hektar. Kebun tersebut

digadaikannya kepada Syafira selama 7 tahun. Selama jangka waktu gadai

tersebut, Syafira berhak untuk mengolah kebun tersebut dan mengambil hasil

panen dari olahannya. Setelah jangka waktu gadai berakhir, kebun tersebut

akan kembali ke Yenni. Namun demikian, selama masa gadai tersebut dan

selama Syafira masih mengambil manfaat atas sawah dimaksud, maka Syafira

berkewajiban untuk menanggung biaya perawatan, seperti pemupukan,

pembibitan, dan biaya-biaya lain yang terkait.

h. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang tanpa dikenakan biaya dan lebih sesuai dengan

ketentuan syariah. Contoh : Putri sudah merencanakan untuk memasukkan

anaknya ke Universitas yang bermutu pada tahun ajaran baru ini. Namun

demikian, ternyata anaknya hanya bisa diterima melalui jalur khusus. Uang

pangkal untuk masuk ke jurusan favorit anaknya adalah sebesar Rp.

30.000.000,- sedangkan Putri hanya memiliki uang tunai sebesar Rp.

20.000.000,-. Untuk mengatasi masalah tersebut, Putri mencari alternatif

dengan cara menggadaikan perhiasan emasnya ke Bank Syariah terdekat.

Emasnya sebesar 50 gram dan untuk itu, Putri berhak untuk mendapatkan

pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,-. Karena Putri merasa hanya

membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- maka Putri juga bisa hanya



25

mengambil dana tunai sebesar Rp. 10.000.000,- saja. Oleh Bank Syariah,

dibuatkan Akad Qardh untuk memberikan uang tunai kepada Putri

i. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. Contoh :

Seseorang memberikan surat kuasa kepada bankdi pusat untuk melakukukan

transfer uang kepada bank cabang di daerah tertentu.

j. Kafalah (Garansi Bank)

Kafalah atau disebut dengan garansi bank yang dapat diberikan dengan tujuan

untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Contoh: Bank

menjamin nasabah (pemegang kartu) untuk belanja tanpa uang cash kepada

pihak ketiga (merchant, supermarket, hypermarket). Dan karena penjaminan

itu, maka bank mengenakan fee kepada nasabah.

2. Penghimpunan

a. Giro Syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya

atau dengan pemindahbukuan.

b. Tabungan Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

dengan cek bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.



26

3. Jasa

a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan

pada waktu yang sama.

b. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simapanan dan jasa tata

laksana administrasi dokumen. Bank mendapat imbalan dari sewa itu.

2.4 Karakteristik Bank Syariah

2.4.1 Prinsip Bank Syariah

Istilah Prinsip Syariah terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan, yakni bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

syariah. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat (pemilik dana) dan

pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga

perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam
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transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah adalah

prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga

yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra,

2009: 35 ). Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh

nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan

Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan

oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan

kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Prinsip perhitungan

bagi hasil pendapatan sangat penting ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua

belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis, karena apabila hal

ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya pelarangan bunga pada transaksi

perbankan, maka bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

menggunakan sistem bagi hasil yang bebas dari sistem bunga.

Kehadiran bank syariah dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikan

tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional. Bank syariah memberikan

peluang kepada masyarakat luas, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk

memperoleh pembiayaan perbankan tanpa dibebani oleh pikiran negatif dari bunga.

Dengan sistem bagi hasil, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis

dapat menggunakan hak preferensinya untuk menentukan kelanjutan usaha mereka.

Namun demikian, Undang-Undang yang telah dikeluarkan belum memberi landasan
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hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara

tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan

bank bagi hasil.

Melalui sistem kerja sama bagi hasil maka ada pembagian risiko. Risiko yang

timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal atau

pengusaha saja, namun juga akan diterima oleh pemberi modal. Pemberi modal

maupun penerima modal harus saling berbagi risiko secara adil dan proposional

sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Nurhayati dan Wasilah ( 2009 ) prinsip keuangan syariah yaitu sebagai

berikut:

1. Pelarangan riba. Riba (dalam bahasa Arab) didefinisikan sebagi kelebihan atau

sesuatu akibat dari penjualan ataupun pinjaman. Riba merupakan pelanggaran atas

sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang.

2. Pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang

menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian

risiko maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang yang besarannya

tergantung dari hasil yang diperoleh.

3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam

memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan

dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba.
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4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini sama dengan pelaranggan untuk

transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi dan

transaksi yang memiliki risiko yang sangat besar.

5. Kesucian kontrak. Oleh karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi

nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan

kontrak harus dilakukan. Hal ini akan mengurangi risiko atas informasi yang

asimetri.

6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Seluruh kegiatan tersebut haruslah

merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah.

Selain itu, dalam menjalankan transaksinya bank syariah memiliki prinsip-

prinsip umum yang harus diikuti, yaitu: pertama, larangan riba dalam bentuk

transaksinya, riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan

hak atas barang. Oleh karena sistem riba ini hanya menguntungkan para pemberi

pinjaman atau pemilik harta, sedangkan pengusaha tidak diperlakukan sama. Kedua,

melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang

sah. Ketiga, memberikan zakat. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya,

baik sebagai investor maupun pelaksana dari investasi, merupakan hubungan

kemitraan.

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan

perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya.

Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha memperoleh imbalan atas jasa

perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Soemitra, 2009: 94).
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Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi syarat-syaratnya,

antara lain tidak mengandung unsur MAGHRIB (Maisir, Gharar, Riba). Gharar

artinya ketidakpastian. Maisir artinya ada salah satu pihak yang untung namun di

pihak yang lain justru mengalami kerugian, serta transaksi tidak mengandung unsur

kezaliman dan tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan

Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap

kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama,

harus dihindari. Untuk itu harus dapat menerapkan prinsip syariah yang berlandaskan

prinsip bagi hasil, dimana untung dan rugi ditanggung bersama-sama.

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Keterangan Bunga Bagi Hasil

Penentuan
Keuntungan

Pada waktu perjanjian dengan
asumsi harus selalu untung

Pada waktu akad dengan
pedoman untung rugi

Besarnya persentase Berdasarkan jumlah  uang
(modal) yang dipinjamkan

Berdasarkan jumlah
keuntungan yang diperoleh

Pembayaran Seperti yang dijanjikan tanpa
pertimbangan untung maupun

rugi

Bergantung pada
keuntungan proyek, bila rugi

ditanggung bersama
Jumlah Pembayaran Tetap, tidak meningkat walau

keuntungan berlipat
Sesuai dengan peningkatan

jumlah pendapatan
Eksistensi Diragukan oleh semua agama Tidak ada yang meragukan

keabsahannya
Sumber : Bank & Lembaga Asuransi Islam di Indonesia (2007)

2.4.2 Dasar Hukum Islam
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Sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang dilakukan

manusia telah sesuai dengan syariah yang telah digariskan Allah SWT (Nurhayati dan

Wasilah, 2009: 46). Dengan demikian untuk menyatakan suatu aktivitas atau amal

perbuatan manusia dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak, dibolehkan atau

dilarang, halal atau haram, baik atau buruk. Dasar hukum dalam melaksanakan

perbankan syariah yaitu Al-quran dan Hadist sebagai dasar hukum operasional bank

syariah. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

(Qs. Ali Imron [3]: 130).

Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang

Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba

dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu

pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi

bertambah.

Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi mengatakan, “Ketahuilah wahai orang yang

beriman bahwa riba yang dipraktekkan oleh bank konvensional pada saat ini itu lebih

zalim dan lebih besar dosanya dari pada jahiliah yang Allah haramkan. Buktinya jika

bank memberi hutang kepada orang lain sebanyak seribu real maka seketika itu pula
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bank menetapkan bahwa kewajiban orang tersebut adalah seribu seratus real. Jika

orang tersebut tidak bisa membayar tepat pada waktunya maka jumlah total yang

harus dibayarkan menjadi bertambah sehingga bisa berlipat-lipat dari jumlah hutang

sebenarnya.

Bandingkan dengan riba jahiliah, pada masa jahiliah nominal hutang tidak

akan bertambah sedikit pun jika pihak yang berhutang bisa melunasi hutangnya pada

saat jatuh tempo. Dalam riba jahiliah hutang akan berbunga atau beranak jika pihak

yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tepat pada saat jatuh tempo lalu

mendapatkan penangguhan waktu pembayaran. Sedangkan setelah Allah

mengharamkan riba maka semua bentuk riba Allah haramkan tanpa terkecuali, tidak

ada beda antara riba dalam jumlah banyak ataupun dalam jumlah yang sedikit.

Perhatikan sabda Rasulullah yang menegaskan hal ini:

َزْنیَةً  ُجُل َوھَُو یَْعلَُم أََشدُّ ِمْن ِستٍَّة َوثََالثِینَ  ِدْرھٌَم ِربًا یَأُْكلُھُ الرَّ

“Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui

bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36

kali.” (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani

dalam Shahih al Jami’, no. 3375)”

Dalam hadits di atas dengan tegas Nabi mengatakan bahwa uang riba itu

haram meski sangat sedikit yang Nabi ilustrasikan dengan satu dirham. Bahkan meski

sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan
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meski berulang kali. Jadi hadits tersebut menunjukkan bahwa uang riba atau bunga

itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak.

Hukum-hukum Al-quran bersifat abadi. Melintasi zaman, tempat dan budaya.

Dengan mekanisme penetapan hukum yang harus dilalui seperti yang telah dijelaskan

akan menjaga keaslian dan keontentikan ajaran Islam. Salah satu bagian dari syariah

adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya

kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah.

2.5 Kinerja Bank

2.5.1 PengertianKinerja Bank

Kinerja merupakan suatu ukuran yang mengambarkan kondisi keuangan yang

sangat menentukan preferensi masyarakat (Muhammad, 2005: 81). Kinerja

merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak

tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan

dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak

positif dan negatif dari kebijakan operasional. Sedangkan, kinerja keuangan dapat

diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang

dilakukan dalam mendayagunakan sumber keuangan yang tersedia.

Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja

(performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai

bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, penghimpunan dan

penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia  (Jumingan, 2006: 239).
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Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja

keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Adapun

penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank

dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas

guna mengetahui kemampuan menciptakan profit yang sudah barang tentu penting

bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak

baik pada intern maupun pada pihak ekstern bank. Proses untuk mengevaluasi kinerja

dapat dilakukan dalam berbagai bidang pekerjaan, baik itu dalam bidang organisasi

non profit maupun organisasi profit.

Bank sebagai yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki

peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam memperoleh

pendapatan bank selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat pada

seluruh aktivitas bank. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian

bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu,

bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun

semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai.

Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam

menghasilkan laba yang atraktif. Namun agar manfaat tersebut dapat terwujud, para

pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.
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Penilaian prestasi dan kondisi keuangan pada suatu perusahaan membutuhkan

ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio untuk menunjukkan

antara dua data keuangan. Penggunaan rasio keuangan merupakan cara yang paling

umum dan mudah, sehingga banyak digunakan dalam pengukuran kinerja suatu bank.

Begitu pula halnya bank syariah di Indonesia, hingga saat ini analisis rasio keuangan

bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional.

Analisis bank berbasis risiko termaksud faktor kualitatif  penting dan

menempatkan rasio-rasio keuangan dalam sebuah kerangka luas dari penilaian dan

manajemen risiko serta perubahan dan risikonya. Tujuan dari manajemen keuangan

bank adalah untuk memaksimalkan nilai sebuah bank, dapat dilihat dari tingkat

profitabilitas dan risikonya (Greuning dan Iqbal, 2011: 63). Komponen utama dari

manajemen risiko adalah identifikasi, kuantifikasi, dan pemantauan profil risiko,

termasuk risiko perbankan dan keuangan.

Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko manajemen

bank itu sendiri. Demikian pula risiko-risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran

maupun kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para

pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam

rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimal.

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan

kelemahan perusahaan (Sahara dan Hidayah, 2008: 5). Kekuatan tersebut dipahami

agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan

langkah-langkah perbaikan. Dengan mengadakan perbandingan kinerja perusahaan
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terhadap standar yang ditetapkan atau dengan periode-periode sebelumnya maka akan

dapat diketahui apakah suatu perusahaan mencapai kemajuan atau sebaliknya, yaitu

mengalami kemunduran.

Ada dua metode untuk membandingkan kinerja suatu bank yaitu :

1. Inter-temporal perfomance analysis (Perbandingan Internal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio periode sekarang dengan

periode lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Periode dibagi

menjadi dua, misalnya periode awal dan periode akhir. Masing-masing variabel

dari kedua periode tersebut dibandingkan menggunakan uji statistik, misalnya t-

test atau alat uji statistik lainnya.

2. Inter-bank perfomance analysis (Perbandingan Eksternal)

Metode ini digunakan untuk membandingkan rasio perusahaan dengan

perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu variabel yang

sama. Masing-masing variabel dari kedua kelompok bank tersebut dibandingkan

menggunakan alat uji statistik, misalnya normalitas data, homogenitas data,

independent t-test, atau lainnya. Berdasarkan dua metode tersebut, pada penelitian

ini peneliti menggunakan metode Inter-bank perfomance analysis (Perbandingan

Eksternal), untuk membandingkan kinerja Bank Umum Syariah Milik Negara dan

Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

2.5.2 Kinerja Menurut Islam

Menurut islam, kinerja dari setiap kegiatan tidak hanya didasarkan pada

material tapi tak kalah penting adalah bahwa itu adalah cara untuk lebih mendekatkan
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diri kepada Sang Pencipta. Kinerja material hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh

dan pikiran yang memfasilitasi ibadah kepada Allah SWT. Dapat diketahui bahwa

tidak ada ukuran tunggal yang dapat mencakup semua aspek-aspek kinerja, yang

diperlukan adalah seperangkat ukuran yang sesuai dengan aktifitas obyektif yang

akan diukur berdasarkan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu.

Manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna yang diciptakan oleh Allah

SWT, dengan segala akal dan pikirannya, manusia harus berusaha mencari solusi

hidup yaitu dengan bekerja keras mengharapkan Ridho Allah SWT. Dengan bekerja

kita akan mendapatkan balasan yang akan kita terima, apabila seseorang

memposisikan pekerjaannya dalam dua konteks, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan

akhirat, maka hal itu disebut rezeki dan berkah dan hasil pekerjaan yang baik adalah

yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran-ajaran

Rasulullah SAW.

Gambaran hidup yang bahagia di surga merupakan peringatan kepada

manusia bahwa kesenangan dan kegembiraan di dunia bergantung pada usahanya.

Kehidupan yang bahagia dijamin untuk mereka yang bekerja dan tidak membuang

waktu dengan berdiam diri saja. Bagi siapa yang bekerja keras untuk kehidupanya

akan menikmati hidup yang aman dan makmur. Sementara bagi siapa yang

membuang waktu dengan berdiam diri saja akan menjalani hidup dengan

kesengsaraan, kelaparan dan kehinaan. Pada hakekatnya, seseorang yang bekerja

keras untuk hidupnya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam pekerjaan.

Rasululaah SAW sendiri bekerja keras untuk bertahan hidup. Beliau mengembala
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kambing dan ikut berdagang dengan pamannya. Dengan begitu beliau sudah

memberikan contoh kepada umatnya untuk bekerja demi mempertahankan hidup

selain mengunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT .

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa

yang telah kamu kerjakan" (QS At-Taubah, 9 : 105).

Kinerja merupakan kemampuan seseorang dalam usaha untuk mencapai hasil

lebih baik ke arah pencapaian tujuan organisasi. Motivasi seseorang merupakan

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah organisasi, yang

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu. Jadi

tercapainya suatu kinerja akan ditentukan oleh kesediaan karyawan mengeluarkan

upaya yang tinggi untuk menghasilkan produk atau jasa pendidikan.

2.6 Rasio Keuangan

Secara sederhana rasio (ratio) disebut perbandingan jumlah, dari satu jumlah

lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan nantinya akan ditemukan

jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan.

Rasio merupakan hubungan antar jumlah dengan jumlah lainnya, dimana
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perbandingan tersebut dapat memberi gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan

prestasi perusahaan.

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu

pos keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan

signifikan. Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk

melakukan analisis terhadap kondisi keuangan.

Menurut Jumingan (2006) analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan

bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut

review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap

keuangan bank pada suatu periode tertentu.

Karena variabel aspek manajemen sulit dilakukan pengukurannya secara

langsung, maka pengukuran untuk variabel tersebut dilakukan menggunakan proksi.

Telah diketahui bahwa laporan keuangan bank tidak memberikan data yang lengkap

sehingga penelitian ini tidak menggunakan analisis manajemen. Rasio keuangan pada

penelitian ini mencakup 6 (enam) rasio keuangan yaitu CAR, NPF, ROA, ROE,

BOPO, dan FDR. Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel :

1. Permodalan (Rasio Permodalan)

Dipergunakan untuk mengukur kecukupan modal guna menutupi

kemungkinan kegagalan dalam pemberian kredit. Hal ini diperkirakan bagian terbesar

ATMR berupa kredit. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan

ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu

dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut
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juga Capital Adequacy Ratio (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Angka ini

merupakan penyesuaian dari ketentuan yang berlaku secara internasional berdasarkan

standar Bank for International Settlement (BIS), agar perbankan Indonesia dapat

berkembang secara sehat dan memiliki kemampuan bersaing dengan bank-bank

internasional. Penilaian terhadap kondisi faktor permodalan bertujuan untuk

mengetahui kemampuan permodalan bank dalam menutup risiko kerugian yang

mungkin timbul dari penanaman modal dalam aktiva produktif yang mengandung

risiko.

Perhitungan CAR (Capital Adequacy Ratio) dirumuskan sebagai berikut:

CAR =
Jumlah Modal

x 100%
Jumlah ATMR

2. Aktiva Produktif (Rasio Kualitas Aset Produktif)

Pada aspek kualitas aktiva produktif ini merupakan penilaian jenis-jenis

aktiva yang dimiliki oleh bank,  yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva

produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Aktiva produktif dinilai

kualitasnya meliputi penanaman dana baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam

bentuk kredit atau pembiayaan dan surat berharga. Aktiva produktif lainnya, seperti

penanaman dana dalam bentuk penyertaan dan penempatan dana pada bank lain tidak

dilakukan penilaian kualitasnya oleh Bank Indonesia. Pengertian kualitas

dimaksudkan sebagai keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan margin

pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali yang

ditanamkan dalam surat-surat berharga.
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Kelangsungan kegiatan operasi bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank

menanggung kemungkinan timbulnya risiko kerugian dalam kegiatan menanamkan

dana ke dalam berbagai alternatif investasi khususnya dalam aktiva produktif. Untuk

mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Besarnya nilai kualitas aktiva produktif, dapat menggunakan rasio NPF (Non

Performing Finance) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NPF =
Pembiayaan Bermasalah

x 100%
Total Pembiayaan yang Disalurkan

3. Rentabilitas (Earning)

Aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam

meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Bank yang sehat adalah yang

diukur rentabilitas yang terus meningkat.

Metode penilaiannya dapat dilakukan dengan :

a. Return on Assets (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

tersebut dan posisi bank dari segi penggunaan asset juga semakin baik. Dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut :

ROA =
Laba Sebelum Pajak

x 100%
Rata-rata Total Aset
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b. Return on Equity (ROE)

Rasio ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur kinerja

manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan

laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam

kondisi bermasalah semakin kecil. Besarnya nilai ROE dapat dihitung dengan

rumus sebagai berikut :

ROE =
Laba Setelah Pajak

x 100%
Rata-rata Modal Disetor

c. Biaya Operasinal terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam

mengendalikan biaya operasinal terhadap pendapatan operasionalnya.

Persentase BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan

operasinya, semakin kecil persentase BOPO maka semakin efisien kinerja

bank dalam melakukan operasinya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

BOPO =
Biaya Operasional

x 100%
Pendapatan Operasional

4. Likuiditas (Liquidity)
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Pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam

membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito

pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk

disetujui. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan

likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut

sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang

dikelola bank.

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dan dapat membayar kembali semua

deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi

panangguhan. Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah

Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini memberikan gambaran mengenai

jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan.

Rasio yang tinggi memberikan gambaran kurang baiknya posisi likuiditas bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR), dapat dihitung dengan rumus :

FDR =
Total Pembiayaan yang Disalurkan

x 100%
Dana Pihak Ketiga
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2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang

kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Pada

konstruksi model teoritis, peneliti dapat menjelaskan masing-masing variabel

berdasarkan teori-teori yang terkait. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang

disusun, dijelaskan secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi

masalah dan diidentifikasikan (Sekaran, 2006: 127).

Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara

komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel itu

diturunkan, serta mengapa variabel itu saja yang diteliti. Kerangka teoritis secara

logis menjelaskan sangkutpaut antar variabel tersebut. Kerangka pemikiran ataupun

teoritis pada penelitian ini yaitu varibel independen (X) rasio CAR, NPF, ROA, ROE,

BOPO, FDR dan variebel dependen (Y) PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Negara

Indonesia Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Mega Syariah.
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Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian Komparatif

Sumber : Skripsi Andi Dahlia (2012)

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah proposi yang masih bersifat sementara dan masih harus di uji

kebenarannya. Menurut Sakaran (2006) hipotesis juga bisa didefinisikan sebagai

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut dapat
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diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis

yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan

perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi

masalah yang dihadapi.

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil,

hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya (Sanusi, 2011: 44). Hipotesis

dapat juga pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan

tertentu antara dua variabel atau lebih yang kebenaran peluang tersebut tunduk pada

peluang untuk menyimpang dari kebenaran.

Pada penelitian ini hipotesis dinyatakan dengan hipotesis yang menyatakan

perbedaan, yaitu hipotesis yang mengandung pernyataan tentang adanya perbedaan

mengenai kejadian atau peristiwa pada satu kelompok dibandingkan dengan

kelompok lainnya. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang

perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank

Umum Syariah Swasta Nasional berdasarkan 6 (enam) variabel rasio keuangan.

1. Permodalan (Capital)

Faktor permodalan dihitung melalui rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) atau yang lebih dikenal dengan perhitungan Capital

Adequacy Ratio (CAR). Dengan ketentuan CAR 8%. Dengan demikian

mempertahankan modal yang dimiliki dapat mengurangi risiko dalam penanaman

modal untuk kedepannya.
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H1 : Terdapat perbedaan kinerja rasio CAR antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

2. Kualitas Aktiva Produktif (Assets)

Aktiva produktif adalah aset yang membutuhkan pengelolaan yang cermat.

Kualitas aktiva produktif mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva

yang dimilikinya. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu

membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) menggunakan rasio

NPF ini. Oleh karena mengelola aset yang telah dimiliki harus dilakukan dengan hati-

hati agar tidak terjadi kerugian pada bank.

H2 : Terdapat perbedaan kinerja rasio NPF antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

3. Rentabilitas (Earning)

Analisa atas faktor rentabilitas ini berguna untuk mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

a. ROA (Return On Asset)

Untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan

(laba) secara keseluruhan, maka rasio yang digunakan adalah Return on Assets

(ROA). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai bank tersebut dan posisi bank dari segi penggunaan asset juga semakin baik.
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Dengan demikian untuk menjaga kesehatan bank, bank harus dapat meningkatkan

laba pada setiap kegiatan usahanya.

H3 : Terdapat perbedaan kinerja rasio ROA antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

b. ROE (Return On Equity)

Untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang

tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak, maka digunakan rasio Return on

Equity (ROE). Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin

kecil. Dengan demikian mengelola dan menjaga modal setelah membayar pajak wajib

dilakukan oleh bank tersebut.

H4 : Terdapat perbedaan kinerja rasio ROE antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

c. BOPO (Biaya Operasinal terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO mencerminkan efisiensi perusahaan dalam kegiatan operasinya, semakin

kecil persentase BOPO maka semakin efisien kinerja bank dalam melakukan

operasinya. Sehingga semakin baik kinerja bank tersebut dalam melakukan

operasinya.

H5: Terdapat perbedaan kinerja rasio BOPO antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.

4. Likuiditas (Liquidity)
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FDR adalah rasio antara besarnya volume pembiayaan yang disalurkan oleh

bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini memberikan

gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit

atau pembiayaan.

Rasio yang tinggi memberikan gambaran kurang baiknya posisi likuiditas bank.

Oleh karenanya bank harus dapat menjalanan kegiatan dalam pemberian kredit dan

pembiayaan dengan baik, agar bank dapat dikatakan

likuid.

H6 : Terdapat perbedaan kinerja rasio FDR antara Bank Umum Syariah Milik

Negara dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional.


