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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7

tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank

umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan pengertian
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip uasaha syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat  (BPR)
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
(Sofyan Syafri Harahap dkk, 2005 ; 2-3).

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998,

pasal 13 sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum
islam antara bank dengan 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
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pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak
lain (ijarah wa iqtina) (Sofyan Syafri Harahap dkk, 2005 ; 4).

Bank syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang

bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti

perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar),

prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (Yumanita ,

2005 ).

Sedangkan menurut Habib Nasir dan Hasanuddin dalam bukunya yang

berjudul Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah Bank Syariah adalah bank

yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai dengan

syariat Islam.

Adapun hadits yang menjadi landasan hukum perbankan syariah salah

satunya adalah :

ُشُرْوِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َجائٌِز بـَْيَن اْلُمْسِلِمْيَن ِإالَّ ُصْلًحا َحرََّم َحَالًال َأْو َأَحلَّ َحَراًما َواْلُمْسِلُمْوَن َعَلىالصُّْلُح 

)رواه الّترمذي(َحرََّم َحَالالً َأْو َأَحلَّ َحَراًما

Artinya : "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR. Tirmidzi).”
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2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi dan peran bank syariah adalah :

a. Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun,

karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana

yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan

profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan ini

berdasarkan kontrak Mudharabah. Bank (di dalam kapasitasnya sebagai

seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak

lain).

b. Investor

Bank menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik

bank  maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang

sesuai dengan Syariah Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi

akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam

atau istishna, pembentukan perusahaan, dan lain-lain.

c. Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh beda dengan bank

konvensioanal, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso,

pembayaran gaji, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank juga menawarkan berbagai jasa

keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau

sewa.
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d. Fungsi Sosial

Konsep perbanksan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan

pelayanan sosial baik melalui Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana

sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep

perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran

penting di dalam perkembangan sumber daya manusianya dan memberikan

konstribusi bagi kesejahteraah sosial.

2.1.3 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru,

yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan

masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di

Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20

Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam

sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan

MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte

pendiriaannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata

berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang

yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung,

Makasar, dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran Bank Syariah di Indonesia

khususnya cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini telah lahir bank
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syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian

berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang

sudah ada seperti, Bank BNI, Bank IFI, BPD Jabar, dan lain sebagainya.

Kehadiran Bank Syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat

Muslim, tetapi juga bank milik non Muslim. Saat ini Bank Islam sudah tersebar di

berbagai negara-negara Muslim dan non Muslim, baik di benua Amerika,

Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ,

Chase Chemical Bank, dan Citibank telah membuka cabang yang berdasarkan

syariah (Kasmir, 2012 ; 167-168).

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 dan/atau yang diberikan oleh

lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi

hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan

perdebatan di kalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan

pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke

masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba

mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan

dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat.

Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta

ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi

hasil.
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Pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan  antara sistem bunga dan

sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam. Secara mendasar

persoalan tersebut dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagaimana tertera dalam tabel

1.1 berikut (Muhammad, 2004 ; 4 ).

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil

Penentuan

besarnya hasil

Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah ada

untungnya

Yang ditentukan

sebelumnya

Bunga, besarnya nilai rupiah Menyepakati proporsi

pembagian untung untuk

masing-masing pihak, misalnya

50:50, 40:60, 35:65, dan

seterusnya

Jika terjadi

kerugian

Ditanggung nasabah Ditanggung kedua pihak,

Nasabah dan Lembaga

Dihitung dari

mana?

Dari dana yang dipinjamkan,

fixed, tetap

Dari untung yang bakal

diperoleh, belum tentu besarnya

Titik perhatian

proyek/Usaha

Besarnya bunga yang harus

dibayar nasabah/pasti diterima

bank

Keberhasilan proyak/usaha jadi

perhatian bersama : nasabah dan

Lembaga

Berapa besarnya? Pasti : (%) dikali jumlah

pinjaman yang telah pasti

diketahui

Proporsi (%) kali jumlah untung

yang belum diketahui = belum

diketahui

Status Hukum Berlawanan dengan QS.

Luqman : 34

Melaksanakan QS. Luqman : 34

Sumber : Muhammad (Manajemen Dana Bank Syariah, 2004 ; 4)
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2.2 Profitabilitas

2.2.1 Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya.

Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan,

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta

meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu,

manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi

target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai

sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur

tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio

profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas (Kasmir, 2012;

196).

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui

semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Sofyan Syafri Harahap, 2011;

304). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas menejemen suatu

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan

pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efesiensi

perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama

laopran keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk
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beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan,

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2.3 Return On Asset (ROA)

2.3.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Rasio return on asset mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas

seluruh asset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efesiensi pada dana yang

digunakan dalam perusahaan, oleh karena itu sering pula rasio ini disebut return

on investment (Sugiono dkk, 2008; 71). Alasan penggunaan rasio ROA dalam

penelitian ini adalah dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank

Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya return on assets (ROA) dan

tidak memakai unsur return on equity (ROE). Hal ini dikarenakan Bank Indonesia

sebagai pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu

bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana

simpanan masyarakat (Lukman Dendawijaya, 2009 ; 119).

Adapun formula atau rumus yang biasa digunakan untuk rasio ini adalah :

ROA = x 100%
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2.4 Variabel yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan

2.4.1 Inflasi

2.4.1.1 Pengertian Inflasi

Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga

secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja

tidak dapat disebut sebagai inflasi kecuali kenaikan itu meluas (atau

mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering

digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket

barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan

jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH)

tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS

akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan

di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang

dan jasa di setiap kota (www.bi.go.id).

2.4.1.2 Jenis-jenis Inflasi

Menurut (Sukirno, 2004; 11) inflasi dibedakan menjadi beberapa macam,

yaitu:

1. Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun)

2. Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun)

3. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat

harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun).
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Sedangkan menurut (Nanga, 2005; 247) dilihat dari tingkat keparahannya,

inflasi dapat dipilah dalam tiga kategori:

a. Inflasi sedang (moderate inflation)

Yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat,

dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.

b. Inflasi ganas (galloping inflation)

Yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200

persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam

perekonomian.

c. Hyperinflasi (Hyperinflation)

Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar

persen per tahun, merupakan jenis yang mematikan.

Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya (Nanga, 2005;

247) :

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat

(AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau

produksi agregat.

b. Inflasi dorongan biaya

Inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat

dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.
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c. Inflasi struktural

Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang

menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang

meningkat.

2.4.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.4.2.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah lembaga

yang didirikan dengan orientasi laba. Untuk mendirikan lembaga demikian ini

perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan

ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan

dengan persoalan kepercayaan masyarakat dengan bank tersebut, maka

manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk

mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat

strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup

memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan

aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi

menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu, modal juga harus dapat

digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi

pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat.

Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan
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dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi

kepentingan para pemilik dana.

Menurut Zainul arifin (Muhammad, 2004; 91) secara tradisional modal

didefinisi sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu

perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih

(net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku

dari kewajiban (liabilities). Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat

diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal-modal bank

diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham

menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan

di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada

posisinya di dalam neraca. Di dalam necara, sumber modal terlihat pada sisi

pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari

setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari

bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang

digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk

menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus

kepada macet (Muhammad, 2004; 91).
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2.4.2.2 Fungsi Modal Bank

Menurut Brenton C. Leavitt, Staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika

(Muhammad, 2004; 92), dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank,

menekankan ada empat hal yaitu:

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam

keadaan insovable dan likuiditas.

2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan

masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi.

3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan

untuk menawarkan pelayanan bank.

4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak

tepat.

Modal bank menurut George H Hempel, dkk (Muhammad, 2004, 93) dibagi

dalam tiga bentuk utama yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen, dan saham

biasa. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat

dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik

secara eksternal maupun internal.

Dalam pandangan syariah, modal pinjaman (subordinated loan) itu

termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali.

Dalam kaidah Islam pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas

pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai

dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib

menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo.
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Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (core capital) dan

kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang

terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba

ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-

rekening bagi hasil (mudharabah). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai

penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi

kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau pinjaman (qard),

terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadi’ah atau

qard (Muhammad, 2004; 94).

Masalah kecukupan dana modal merupakan hal penting dalam bisnis

perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan

indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan

keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio

kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).

CAR merupakan rasio pemodalan yang menunjukkan kemampuan bank

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung

risiko kerugian dana diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan

sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang

tersedia (Taswan dalam Anindita, 2012; 21 ). Semakin tinggi CAR maka semakin

banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan asset.

Setiap bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR

yang didasarkan pada ketentuan Bank For International Setlements yaitu sebesar
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8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Pandia dalam Anindita,

2012; 43).

CAR= ( ) x 100%

2.4.3 Pembiayaan

2.4.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya adalah aktiva

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank

Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan,

piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan

modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta

sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2004; 183).

Selain itu, tuntunan agar bersikap saling tolong sesama umat muslim

melalui kegiatan perniagaan dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan

pembiayaan tercantum dalam Surat An-Nissa : 29.













Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
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Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nissa :

29).

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan

pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder

yakni :

1. Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan  memperoleh

penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2. Pegawai

Para pegawai mnegharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang

dikelolanya.

3. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang

diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka terbantu guna

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan

barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
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4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan

pembanggunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan).

5. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan

bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan

meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat

dilayaninya.

2.4.3.2 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah

kepada masyarakat penerima, diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan

deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya

oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk peningkatan produksi,

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha

baru. Pada asasnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan

produktivitas secara menyeluruh.
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Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para

penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi

masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan

mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat,

misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi

minyak kelapa/goreng; peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang

menjadi tekstil dan sebagainya.

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari

suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain

yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan

utility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi

oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan

bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek,

bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran

uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan
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menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan

bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “moneter creator”. Penciptaan

uang itu selain secara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro

dengan uang giral, maka akan ada juga exchange of claim, yaitu bank

memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat

berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan

dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah

selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan

dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank

untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian

digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam

dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat

telah mulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh

semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan
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kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa

meningkatkan produktivitas.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk

peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal

oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya

diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain :

a. Pengendalian inflasi

b. Peningkatan ekspor

c. Rehabilitasi prasarana

d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan

ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan  nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila

keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata

dikembalikan lagi dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan

berlangsung terus menerus. Dengan earning (pendapatan) yang terus

meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak

pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor

akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu dengan semakin
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efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan

dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha

kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan

buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka peningkatan via

pajak akan bertambah, penghasil devisa bertambah dan penggunaan devisa

untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui

pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Sebagai alat hubungan internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri

tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju

organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke

seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar

negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang

berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut

tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu

bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaannya yang panjang.

Melalui bantuan kredit antar negara (G to G, Goverment to Goverment), maka

hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat

terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan

(Adiwarman Azwar Karim 2006; 231-254).
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2.4.3.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman Azwar Karim adapun berbagai jenis pembiayaan yang

ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK)

syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan

untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK

dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan

secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi

yang nilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang

oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh

oleh Bank Indonesia. pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada

debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan

mengoptimalkan keuntungan bank.

2. Pembiayaan investasi syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud

untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, yang mencakup

hal-hal antara lain :

a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam

bentuk finansial atau uang (financial benefit).
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b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa

uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih

bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social benefit) dibandingkan

dengan keuntungan finansialnya.

c) Badan-badan yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu

memperoleh keuntungan finansial (financial benefit) agar dapat hidup dan

berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

d) Apabila perlu, bank dapat mensyaratkan adanya konsultan pengawas

khususnya untuk investasi pada aktiva tetap atau proyek (projek fiancing).

3. Pembiayaan konsumtif syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan

baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan

demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan

yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan

konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

a) Pembiayaan konsumen akad murabahah

b) Pembiayaan konsumen akad IMBT

c) Pembiayaan konsumen akad ijarah

d) Pembiayaan koonsumen akad istisha’

e) Pembiayaan konsumen akad qard + ijarah
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4. Pembiayaan sindikasi

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi adalah

pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk

satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank

kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

Sindikasi ini mempunyai tiga bentuk yaitu :

a) Lead Syndication, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama

membiayai satu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai

leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi

satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan

tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi masing-masing.

b) club Deal, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai

suatu proyek, tetapi antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak

mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal.

Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek

tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh

keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut.

Jelasnya, hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan

koordinatif.

c) Sub Syndication, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank

dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja sama bisnis yang

dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta

sindikasi lainnya.
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5. Pembiayaan berdsarkan take over

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu

masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi

transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah,

bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional

dengan cara memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qard,

disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada

bank konvensional. Setelah bank melunasi kewajibannya kepada bank

konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank

syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan take

over adalah pembiayaan yang timbul akibat dari take over terhadap transaksi

nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan

nasabah.

Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah

mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua

macam, yaitu :

a) Hutang pokok plus bunga, dan

b) Hutang pokok saja

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk pokok plus bunga, bank

syariah memberikan jasa qard karena alokasi penggunaan qard tidak terbatas,

termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap

hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa
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hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi

hutang yang berbasis bunga.

Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat

mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah kedalam dua kategori,

yakni pembiayaan take over atau nontake over.

6. Pembiayaan latter of kredit (L/C)

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan Letter of Kredit (L/C)

adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor

atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan

beberapa akad, yaitu :

a) Pembiayaan L/C impor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002,

akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C impor adalah :

1. Wakalah bil ujrah

2. Wakalah bil ujrah dengan Qardh

3. Murabahah

4. Salam atau istishna dan murabahah

5. Wakalah bil ujrah dan mudharabah

6. Musyarakah, dan

7. Wakalah bil ujrah dan hawalah

b) Pembiayaan L/C ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002,

akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah :
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1. Wakalah bil ujrah

2. Wakalah bil ujrah dan Qardh

3. Wakalah bil ujrah dan mudharabah

4. Musyarakah, dan

5. Ba’i dan wakalah

2.4.4 Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

2.4.4.1 Pengertian Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi

Menurut pendapat yang dikutip dari postingan universitas Gunadarma untuk

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank melakukan kegiatan operasinya.

Rasio ini membandingkan antara jumlah biaya operasional dan pendapatan

operasional bank. Biaya operasional meliputi biaya bunga dan biaya operasional

lainnya. Sedangkan pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan

pendapatan operasional lainnya. Mengingat kegiatan utama bank yang prinsipnya

bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya

dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh

biaya bunga dan hasil bunga.
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2.4.4.2 Pendapatan Operasional

Menurut Lukman Dendawijaya (2005; 111), berikut ini adalah komponen

pendapatan dan biaya operasional:

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil

langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima. Pendapatan

operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Hasil Bunga

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam

rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-

penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka,

obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya.

2. Provisi dan Komisi

Yang dimasukkan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut

atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti

provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek,

dan lainnya. Provisi adalah sumber pendapatan bank yang akan

diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh

bank. Provisi merupakan prosentase tertentu (biasanya antara 0,5 – 1

persen dari limit kredit) yang harus dibayar oleh calon peminjam

(dibayar sebelum kredit dicairkan). Komisi adalah pendapatan bank

yang merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank

yang menggunakan jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan
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langsung sebagai pendapatan pada saat bank menjual jasa kepada para

nasabahnya.

3. Pendapatan atas Transaksi Valuta Asing Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank

dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs

pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi,

komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri.

Pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing biasanya berasal

dari selisih kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan kedalam pos

pendapatan dalam laporan laba rugi.

4. Pendapatan Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan

hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan

operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di

atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki,

pendapatan transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat berharga

pasar modal, dan lain-lain.
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2.4.4.3 Beban Operasional

Yang dimasukkan ke pos beban operasional ini adalah semua biaya yang

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang diperinci sebagai

berikut:

1. Beban Bunga

Beban bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk diberikan

kepada nasabah penabung dan nasabah deposan yang besarnya

ditentukan oleh bank dan diberikan kepada nasabah dalam satuan waktu

tertentu, misalnya harian atau bulanan. Biaya ini yang paling besar

porsinya terhadap biaya bank secara keseluruhan. Biaya ini harus

diantisispasikan dalam oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada

tanggal laporan.

2. Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif

Pos ini berisi penyusutan/amortisasi/penghapusan yang dilakukan bank

terhadap aktiva produktif bank. Aktiva produktif (Earning assets)

adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank

dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan

fungsinya (Lukman Dendawijaya, 2005; 61). Pengelolaan dalam aktiva

produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk

membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga,

biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Yang tergolong

dalam aktiva produktif yaitu :
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a. Kredit yang diberikan

b. Surat berharga

c. Penempatan dana antar bank

d. Tagihan akseptasi dan transaksi derivatif

e. Penyertaan

f. Lainnnya

3. Beban Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi

Pos ini berisi penyusustan amortisasi/penghapusan atas transaksi

rekening administratif. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak

dapat dibatalkan (Irrevocable) secara sepihak, dan harus dilaksanakan

apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. Kontijensi

adalah suatu keadaaan yang memungkinkan terjadinya tagihan atau

kewajiban di masa yang akan datang.

4. Beban Operasional Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk

mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa:

a. Beban Administrasi dan Umum, terdiri dari:

1. Premi asuransi lainnya

2. Penelitian dan pengembangan

3. Sewa dan Promosi

4. Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)

5. Barang dan jasa
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6. Penyusutan/amortisasi/penghapusan aktiva tetap dan inventaris dan

amortisasi yang ditangguhkan.

b. Beban Personalia, terdiri dari:

1. Gaji dan upah

2. Honorarium komisaris/dewan pengawas

3. Pendidikan dan pelatihan

c. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga

d. Beban Transaksi Valas

e. Beban Lainnya : komisi/provisi dari transaksi derivatif, premi asuransi

kredit, dan penjaminan dana pihak ketiga.

2.4.4.4 Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari

kegiatan operasional (kegiatan pokok) bank. Pendapatan ini harus diakui sebagai

pendapatan pada periode berjalan.

Pos ini terdiri dari:

a. Sewa fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank

b. Keuntungan penjualan aktiva tetap dan inventaris

c. Selisih kurs

d. Hasil ofsetting kredit rekening antar kantor dan bunga antar kantor
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2.4.4.4 Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah pengeluaran atas beban biaya bank yang tidak

lazim dalam kegiatan usaha bank.

Pos ini terdiri dari :

a. Denda/sanksi

b. Selisih kurs

c. Hasil ofsetting debet rekening antar kantor

d. Lainnya

Semakin kecil rasio ini maka semakin efektif kemampuan bank dalam

mengelola pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional

bank.

2.4.5 Non Performing Finance (NPF)

2.4.5.1 Pengertian Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance atau resiko pembiayaan merupakan suatu keadaan

ketika debitur atau penerbit instrumen keuangan baik individu, perusahan,

maupun negara tidak dapat membayar kembali kas pokok dan lainnya yang

berhubungan dengan investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

perjanjian kredit. Sebagai bagian inheren dalam sistem perbankan, resiko

pembiayaan berarti bahwa pembayaran mungkin tertunda atau tidak ada sama

sekali, yang dapat menyebabakan masalah arus kas dan memengaruhi likuiditas

bank. Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain penyebab kredit

bermasalah yang berasal dari intern bank dan eksteren bank.
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a. Faktor Intern Bank

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank

antara lain :

1. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak

dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka

waktu kredit.

2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah,

sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur,

sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.

4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris,

Direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan

kredit.

5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.

b. Faktor Ekstern Bank

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara

lain :

1. Debitur degan sengaja tidak melakukan pembayran angsuran kepada bank,

karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan

terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan

dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
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3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit

tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya dalam

pengajuan kredit, disebut kredit investasi, padahal dalam praktiknya

setelah dana dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

4. Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan

perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

2.4.5.2 Jenis Kredit sesuai dengan Kolektibilitasnya

Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektabilitasnya/ kualitas/

penggolongan kredit yaitu performing Finance dan Non Performing Finance.

Penggolongan kredit berdasarkan performing dan non-performing finance

didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit

secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan

usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan

kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya.

Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh

debitur yang tercermin dalam catatan bank.

Performing finance merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit

nasabah yang lancar dan/atau yang terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari.

Performing finance dibagi menjadi dua yaitu :
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1. Kredit lancar

Kredit lancar, adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh

tempo angsuran, debitur dapat memberi pinjaman pokok maupun bunga.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak ,

akan tetapi tunggakannya sampai 90 hari.

Non-performing finance merupakan kredit yang menunggak melebihi 90

hari. Non-performing finance dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar terjadi jika debitur tidak dapat membayar angsuran

pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.

2. Kredit diragukan

Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran

pinjaman pokok dan/atau bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.

3. Kredit macet

Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih

dari 270 hari.
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2.4.6 Institutional Ownership

2.4.6.1 Pengertian Institutional Ownership

Kepemilikan institusional atau institutional Ownership adalah kepemilikan

saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar

negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi

kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan

institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar

lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili

suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya

terhadap kinerja manajemen.

Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem

kendali perusahaan (Adi dalam Rawi, 2008; 36). Tujuan utama perusahaan dalam

manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan

kemakmuran para pemilik atau pemegang saham. Namun sebagaimana dalam

teori keagenan (Agency Theory), perusahaan yang memisahkan fungsi

pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan,

pihak manajemen sebagai agen, mempunyai kecenderungan untuk memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya dalam hal ini yang sering menimbulkan

konflik dengan pemegang saham prinsipal. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi

karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang

saham.
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Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung

pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusi

keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi

keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan

dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga

kinerja perusahaan akan meningkat.

Pengaruh investor institusional dapat menjadi sangat penting serta dapat

digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang

saham.

2.5 Penelitian Terdahulu

Edi Satrio Wibowo (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis

Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Propitabilitas Bank

Syariah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah suku bunga, inflasi,

CAR, BOPO, dan NPF. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

profitabilitas bank syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3

bank umum syariah dengan laporan keuangan yang tlah dipublikasikan Bank

Indonesia. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga tidak berpengaaruh

terhadap ROA, inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, CAR tidak berpengaruh

terhadap ROA dan NPF juga tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan BOPO

berpengaruh signifikan dengan arah negatif.
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Dhian Dayinta Pratiwi (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum

Ssyariah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, BOPO, NPF dan

FDR. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah

yang terdaftar di Indonesia hingga tahun 2010. Analisis data menggunakan

deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien

determinasi R2, dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Adapun

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA,

tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Sedangkan variabel FDR

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah.

Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap ROA sebesar

67.2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Anindita Dani Permatasari (2012) melakukan penelitian dengan judul

Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, GWM, dan Institutional

Ownership terhadap Profitabilitas. Variabel independen dalam penelitian ini

adalah CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, GWM, dan Institutional Ownership.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yang go

public di Indonesia yang berjumlah 31 bank. Analisis data yang digunakan adalah

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data

LDR, NPF, dan GWM tidak berpengaruh terhadap ROE. Variabel CAR, BOPO,
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dan Institutional Ownership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE,

sedangkan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

Homonongan dan Siregar (2008) melakukan penelitian dengan judul

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt to Equity Ratio (DER), Non

Performing Loan (NPL), Operating Ratio (OR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR)

terhadap Return On Equity (ROE) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR),

Debt to Equity Ratio (DER), Non Performing Loan (NPL), Operating Ratio (OR),

dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

Return On Equity (ROE) Perusahaan Perbankan. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun

2005-2007 dengan total 31 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa CAR dan DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap ROE, sementara itu NPL, OR, dan LDR memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ROE dengan arah negatif.

Dita Wulan Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, dan

Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di

Indonesia Periode 2009-2012. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR dan NPF. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah Profitabilitas Bank Umum Syariah. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia. Analisis
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli dan variabel NPF

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank umum syariah .

pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank

umum syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap ROA bank umum syariah.
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Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Hasil

1. Edi Satrio

Wibowo (2012)

Variabel independen dalam

penelitian ini adalah suku

bunga, inflasi, CAR, BOPO,

dan NPF.

Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah

profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel

suku bunga tidak berpengaaruh

terhadap ROA, inflasi tidak

berpengaruh terhadap ROA,

CAR tidak berpengaruh

terhadap ROA dan NPF juga

tidak berpengaruh terhadap

ROA. Sedangkan BOPO

berpengaruh signifikan dengan

arah negatif.

2. Dhian Dayinta

Pratiwi (2012)

Variabel independen dalam

penelitian ini adalah CAR,

BOPO, NPF dan FDR.

Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Return

On Asset (ROA).

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa CAR

berpengaruh negatif terhadap

ROA, tetapi tidak signifikan.

Variabel BOPO dan NPF

berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA bank

umum syariah. Sedangkan

variabel FDR berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

ROA bank umum syariah.

Kemampuan prediksi dari

keempat variabel tersebut

terhadap ROA sebesar 67.2%,

sedangkan sisanya dipengaruhi

oleh faktor lain diluar model

penelitian.

3. Anindita Dani

Permatasari

(2012)

Variabel independen dalam

penelitian ini adalah CAR,

LDR, NIM, NPL, BOPO,

Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa data LDR,

NPF, dan GWM tidak
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GWM, dan Institutional

Ownership. Variabel

dependen dalam penelitian ini

adalah profitabilitas.

berpengaruh terhadap ROE.

Variabel CAR, BOPO, dan

Institutional Ownership

berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROE,

sedangkan NIM berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

ROE.

4. Homonongan dan

Siregar (2008)

Variabel independen dalam

penelitian ini adalah Capital

Adequacy Ratio (CAR), Debt

to Equity Ratio (DER), Non

Performing Loan (NPL),

Operating Ratio (OR), dan

Loan to Deposit Ratio (LDR).

Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah Return

On Equity (ROE) Perusahaan

Perbankan.

Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa CAR dan

DER tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap ROE,

sementara itu NPL, OR, dan

LDR memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap ROE

dengan arah negatif.

5. Dita Wulan Sari

(2013)

Variabel independen dalam

penelitian ini adalah

Pembiayaan Jual Beli,

Pembiayaan Bagi Hasil, FDR

dan NPF. Variabel dependen

dalam penelitian ini adalah

Profitabilitas Bank Umum

Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pembiayaan jual beli

dan variabel NPF berpengaruh

positif dan signifikan terhadap

ROA bank umum syariah .

pembiayaan bagi hasil

berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA bank

umum syariah. Sedangkan

variabel FDR berpengaruh

positif dan tidak signifikan

terhadap ROA bank umum

syariah.
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2.6 Kerangka Konseptual

Untuk mengambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi profitabilitass perbankan syariah di Indonesia periode 2011-

2013 dengan menggunakan pendekatan return on asset. Variabel independen

dalam penelitian ini adalah inflasi, CAR, pembiayaan, BOPO, NPF dan

Institutional Ownership. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah

profitabilitas perbankan dengan menggunakan pendekatan ROA.

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Inflasi

Capital Adequacy Ratio
(CAR)

Beban Operasi terhadap
Pendapatan Operasi

Non Performing Finance
(NPF)

Pembiayaan Profitabilitas Perbankan
menggunakan ROA

Institutional Ownership
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2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah

diteliti maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan, Beban

Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Non Performing

Finance (NPF) dan Institutional Ownership terhadap Profitabilitas

Perbankan syariah

Menurut Sukirno (2004) inflasi merupakan kenaikan dalam harga barang

dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan

dengan penawaran barang di pasar. Tingkat harga yang melambung hingga 100%

atau lebih dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap mata uang sehingga masyarakat cenderung menyimpan

aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti real estate atau emas, yang biasanya

bertahan nilainya dimasa-masa inflasi. Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa

diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang

lebih tinggi dimasa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Namun di

dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan, berarti orang-orang sering

kali dikagetkan denngan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efesiensi ekonomi

karena orang akan mengambil resiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan

peluang kerugian akibat kejutan harga (Nurul Huda, 2008; 176).

Dalam pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dmenyatakan

bahwa modal adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara

aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran
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nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya modal akan berkurang terutama

dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian deviden,

dan kerugian yang dialami.

Menurut Muhammad (2004; 95) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen

Dana Bank Syariah” masalah kecukupan dana atau modal merupakan hal yang

terpenting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal

yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan

bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dalam suatu rasio tertentu yang

disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy rasio.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2004; 183) pembiayaan merupakan salah satu sumber

pendapatan perbankan syariah.

Bopo termasuk rasio profitabilitas atau rentabilitas (earnings). Keberhasilan

bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur

dengan menggunakan rasio biaya operaional terhadap pendapatan operasional.

Menurut Dendawijaya dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan”

rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasional

terhadap pendapatan operasional sering disebut rasio efesiensi yang digunakan

untuk mengukur kemamuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya
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operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti

semakin efesien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak

sanggup  membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti

yang telah diperjanjikan. Menurut Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono dalam buku

yang ditulis oleh ismail kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank,

kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang sudah disalurkan maupun

pendapatan bunga yang diterima.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah

kepemilikan institusi (institutional ownership). Semakin tinggi kepemilikan

institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan. Adanya

kepemilikan oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham

mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau

sebaliknya terhadap keberadaan manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Dani permatasari menunjukkan

bahwa Institutional Ownership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan, Beban Operasi

terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Non Performing Finance (NPF),

dan Institutional Ownership secara parsial berpengaruh terhadap

profitabilitas perbankan syariah/ROA di Indonesia.
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7. Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan, Beban

Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Non Performing

Finance (NPF) dan Institutional Ownership

H2 = Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan, Beban Operasi

terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Non Performing Finance (NPF)

dan Institutional Ownership berpengaruh secara simultan terhadap

profitabilitas perbankan syariah/ROA di Indonesia


