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LANDASAN TEORI

A. Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang

paling lengkap, disamping menyalurkan dana atau memberi pinjaman kredit, juga

usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian

usaha bank dalam bentuk lainnya memberikan jasa yang mendukung dan

memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun

dana.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah suatu

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. Bank Syariah

Menurut Soemitra (2009:61) Bank syariah adalah bank yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya

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

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
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Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah 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. Antonio

membedakan menjadi 2 pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi

dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya

mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sementara bank

yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam

beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang

menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu,

dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan

perdagangan.

Bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa

jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Alokasi

penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian

penting dari aktiva bank, yaitu earning asset (aktiva yang menghasilkan) dan

earning non asset (aktiva yang tidak menghasilkan). Bank syariah memiliki fungsi

sebagai berikut :

a. Manajer investasi

Bank syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan

menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi.



b. Investor

Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana

nasabah yang dipercayakan.

c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah dapat melakukan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank

non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Pengembangan fungsi sosial

Bank syariah dapat memberikan pelayanan social dalam bentuk

pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebajikan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Keberadaan bank syariah di Indonesia cukup strategis, karena pilihan

produknya yang sangat beragam. Baik yang bersifat konsumtif hingga yang

bersifat produktif.

C. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2004:92), Pembiayaan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan menurut Habib Nazir dan Muhammad

Hasanudin (2004: 45) adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian



fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan defisit unit.

Dari pengertian diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa pembiayaan

merupakan pemberian pinjaman atau penyedia dana yang diberikan kepada

peminjam atau yang dibiayainya dan pihak yang dibiayai tersebut wajib untuk

membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu

sesuai dengan kesepakatan dan dengan imbalan yang telah disepakati.

2. Fungsi Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005 : 263) , fungsi pembiayaan adalah :

a. Memperoleh profit yang optimal.

b. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.

c. Menyimpan cadangan.

d. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dan kebijakan yang pantas

bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.

e. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk memperoleh laba

yang optimal, bank juga menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai

untuk keperluan bank itu sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa

diambil kapan saja. Fungsi lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan yang

maksudnya adalah dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk

pembiayaan oleh bank harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian.

Apabila dana yang diperoleh dari pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana



tersebut akan mengendap dan tidak dapat menghasilkan apa-apa, sehingga

akan timbul kelebihan dana di bank dan bank tidak dapat memberikan imbalan

kepada nasabah yang telah menyimpan dananya.

3. Jenis-jenis Pembiayaan pada Bank syariah

3.1 Pembiayaan dengan Bagi hasil

Pada bank syariah, ada beberapa cara dalam pembiayaan dengan bagi

hasil. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut :

a. Mudharabah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu

bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan

kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggungjawab.

1) Mudharabah muthlaqah

Merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain

yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu,

spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

2) Mudharabah muqayyadah

Merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana

pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.



b. Musyarakah

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan modal atau

amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang ada harus digunakan

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga

tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada

pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

3.2 Murabahah

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu

memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang

diinginkannya. Pertukaran uang dengan barang yang biasa dikenal dengan jual

beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh.

3.3 Salam

Artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan

pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui

terlebih dahulu jenisnya, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran

harus dalam bentuk uang. Salam tidak sama dengan transaksi ijon dan karena itu

dibolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru

diserahkan dikemudian hari, harga, spesifik, karakteristik, kualitas, kuantitas dan

waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.



3.4 Istishna’

Merupakan bentuk khusus dari akad salam. Oleh karena itu ketentuan

dalam istishna’ mengikuti ketentuan dan aturan salam. Pengertian istishna’ adalah

kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua

belah pihak harus saling menyatujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan

sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan

sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran per bulan atau

dibelakang.

3.5 Ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan

leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. Akad ijarah

mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau

dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada

pemberi sewa untuk menerima upah sewa (ujrah).

3.6 Wakalah

Artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu

pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah

disepakati oleh si pemberi mandat.



3.7 Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula

diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

Secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang

memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada

seorang debitor, dimana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor

tidak membayar utangnya.

3.8 Hawalah

Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain

yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari

satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal

dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Transaksi seperti ini dapat terjadi

dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Secara

teknis, pihak yang berutang meminta pihak lain untuk membayarkan terlebih

dahulu utangnya kepada pihak lain. Setelah akad hawalah dilakukan, pihak yang

berutang akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya.

3.9 Ar-Rahn

Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti

jaminan utang atau gadai. Bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai



pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada

hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga

dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai. Apabila barang gadai dapat

diambil manfaatnya, misalnya mobil, maka pihak yang menerima barang gadai

boleh memanfaatkannya atas seizin pihak yang menggadai.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut Ahmad Gozali (2005 : 94) , murabahah adalah suatu

perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja

lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + keuntungan)

pada waktu dan mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada

awal.

Menurut Adiwarman A.Karim (2008:113) , murabahah adalah akad

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin)

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu

bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan

berapa required rate of profit (keuntungan yang ingin diperolehnya).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan

murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan

mengungkapakan harga pokok pembelian dan menambah tingkat margin yang

telah ditetapkan oleh bank.



2. Sumber Hukum Murabahah

a. Al-Qur’an













Artinya : “Hai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan sukarela diantaramu.” (Q.S An-nisa :29)






















Artinya :”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang
demikian itu! adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat).
sesungguhnya "jual beli itu sama dengan riba! padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya!
lalu terus berhenti (dari mengambil riba)! maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan



urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba)! maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)



b. Al-Hadits

Rasullullah saw bersabda ,”ada tiga hal yang mengandung

keberkahan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan

untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Rukun dan Ketentuan Murabahah

a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan),

sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah.

b. Objek jual beli

Objek jual beli harus memenuhi :

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan

sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan

manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan

hadits berikut ini: “sesungguhnya Allah mengharamkan

menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung.” (HR.Bukhari

Muslim.

2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau

memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang

diperjualbelikan, misalnya : jual beli barang yang kadaluwarsa.



3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah

karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang

kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh

yang bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat

izin dari pemilik barang.

4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian

tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya

adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar),

yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang

bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat

diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar

(ketidakpastian).

6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas,

sehingga tidak ada gharar.

7. Harga barang tersebut jelas

Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan

penjual.

8. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual

Barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan

menimbulkan ketidakpastian (gharar). Pembeli yang menjual kembali

barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia



menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan akan memperoleh

uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak

pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi

atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya,

pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan

menjadi halal. Demikian sebaliknya.

4. Jenis-jenis Murabahah

Jenis-jenis  murabahah menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan

menjadi 2, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan

Maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank

syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak

terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

b. Murabahah berdasarkan pesanan

Maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi atau jual beli

apabila ada nasabah yang memesan barang sehinnga penyediaan barang

baru dilakukan jika ada pesanan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli,



b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang,

tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan

barang tersebut.

5. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Menurut Syafi’i Antonio (2009:105) terdapat beberapa ketentuan

umum dalam pembiayaan murabahah antara lain:

a. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang

mutlak dipenuhi dalam bai’al-murabahah, jaminan dimaksudkan untuk

menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan.Si pembeli

(penyedia pembiayaan / Bank) dapat meminta si pemesan (pemohon /

nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis

operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu

jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.

b. Utang Dalam Murabahah kepada Pemesan Pembeli (KPP)

Secara prinsip penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi

murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si

pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, si pemesan tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada

pembeli.

c. Penundaan Pembayaran Untuk Debitur Mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis mampu

dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila



seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat

mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum untuk mendapat

kembali utang itu dan mengklaim kerugian yang terjadi akibat penundaan.

d. Bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi

dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu kreditor harus menunda

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup membayar kembali.

Dalam melaksanakan transaksi murabahah, ketentuan atau aturan

yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional dan Ketentuan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan

Bank Indonesia maupun pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

(PAPSI).

Menurut Wiroso (2005:45-46) Fatwa Dewan Syariah Nasional

yang terkait dengan transaksi Fatwa murabahah antara lain adalah:

1) Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang
murabahah,

2)  Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang
uang muka dalam murabahah,

3)  Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang
diskon dalam murabahah,

4)  Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 september 2000 tentang
Pembayaran,

5) Nomor 23/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 28 September 2000 tentang
potongan pelunasan dalam murabahah

Berdasarkan fatwa-fatwa tersebut, Bank Indonesia mengatur lebih

lanjut dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank

Indonesia.



E. Pendapatan Margin Murabahah

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2009:204) Pendapatan adalah

kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilities atau gabungan

dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapat yang

berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau

aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening

investasi terbatas.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan

merupakan keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal

perusahaan atau bank yang dijalankan. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya, bahwa dana yang telah diperoleh bank akan dialokasikan untuk

menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan

kepada para nasabah penyimpanan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan

sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah,

maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal

ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan

demikian, menurut Muhammad (2005:276) pendapatan bank syariah dapat

diperoleh dari:

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah,

2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai),

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa’iqtina,dan



4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa sumber pendapatan bank

syariah terdiri dari pendapatan bagi hasil atas kontrak mudharabah dan

musyarakah atau sering disebut dengan pendapatan dari bagi hasil, sedangkan

pendapatan dari prinsip jual beli (murabahah, salam, dan istishna) yaitu

disebut dengan pendapatan margin. Sedangkan pendapatan dari fee dan biaya

administrasi atas jasa-jasa lainnya yaitu pendapatan yang berasal dari prinsip

akad pelengkap dan pendapatan dari kegiatan operasional lainnya.

2. Margin Murabahah

Margin atau keuntungan merupakan nilai yang diperoleh oleh bank

dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Margin dalam perbankan diperoleh

atas transaksi jual beli, yaitu transaksi murabahah.

Menurut Karim (2008), margin merupakan persentase tertentu yang

ditetapkan pertahun : jadi jika perhitungan margin secara harian, jumlah hari

dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan

secara bulanan setahun ditetapkan 12 bulan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan margin

murabahah  merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual

beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakati. Margin berbeda dengan bunga karena margin tidak

mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, melainkan tarifnya sudah ditentukan

sesuai dengan keputusan direksi.



F. Volume Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Volume Pembiayaan Murabahah

Bank syariah memiliki peranan intermediasi dimana salah satu

kegiatan yang dilakukannya adalah menyalurkan dana pihak ketiga yang ada

kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan (Karim 2008). Salah satu

skema pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan

berskema murabahah. Volume pembiayaan murabahah adalah jumlah

pembiayaan berskema murabahah yang diberikan oleh bank syariah selama

periode akuntansi tertentu.

2. Hubungan Volume Pembiayaan Murabahah dengan Pendapatan Margin

Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan kegiatan jual beli dengan akad

yang paling mendominasi pendapatan bank di bank syariah. Atas penerimaan

angsuran murabahah, terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin.

Sehingga pendapatan margin tersebut merupakan unsur pendapatan

operasional bank syariah (Wiroso: 2005).

Menurut Arumdhani (2011) setiap kenaikan dari volume pembiayaan

yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang

diterima oleh bank syariah tersebut.



G. BI Rate

1. Pengertian BI Rate

BI Rate adalah Suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan

oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang

berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter (Puspopranoto, 2004).

Sedangkan menurut kamus Bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang

ditetapkan oleh BI dan diumumkan kepada publik. Belum adanya ketentuan

yang mengatur penentuan margin pembiayaan murabahah membuat semua

bank syariah di Indonesia masih menjadikan BI rate sebagai salah satu rujukan

dalam penetapan margin pembiayaan murabahah (Arumdhani, 2011).

2. Hubungan BI Rate dengan Pendapatan Margin Murabahah

Tingkat suku bunga dijadikan acuan oleh kebanyakan bank syariah

dalam menetapkan margin murabahah. Tidak adanya ketentuan tentang

penetapan margin murabahah mengakibatkan setiap bank syariah mengaturnya

secara sendiri-sendiri. (Muhammad heykal: 2005). Margin merupakan

keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk

persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan

merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual

objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya.

(M.Nadratauzzaman Hosen : 2009).

Dalam persaingan dengan bank konvensional, bank syariah

menawarkan margin yang lebih rendah dari pada suku bunga kredit perbankan



agar pembiayaan murabahah kompetitif. Namun margin murabahah pada

kenyataannya justru lebih besar dari pada suku bunga perbankan.

Kecenderungan margin murabahah yang seperti ini di dasarkan atas antisipasi

dari naiknya suku bunga pasar atau inflasi, sehingga kalau terjadi naiknya

suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara

riil. Namun, apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka

margin murabahah akan lebih besar di banding suku bunga pada bank

konvensional (Muhammad: 2005).

H. Biaya Operasional

1. Pengertian Biaya Operasional

Menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya

yang berkaitan langsung dengan semua bidang usaha bank. Secara umum

biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan

operasi yang dilakukan oleh perusahaan dan diukur dalam satuan uang.

Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh

bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri, tidak ada kaitannya

dengan pengelolaan dana bagi hasil.

2. Hubungan Biaya Operasional dengan Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Nugroho (2005) biaya operasional adalah biaya-biaya yang

dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagi sumber

yang menjadi beban rugi laba. Terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya

administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan



aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank

syariah.

Bank syariah mempertimbangkan besarnya biaya operasional dalam

menentukan margin murabahah yang akan diberikan kepada para nasabah

pembiayaannya. Semakin banyak biaya operasi yang dikeluarkan oleh bank

syariah, maka bank syariah akan menaikkan margin murabahah

(Barokah:2010).

I. Bagi hasil Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Bagi hasil DPK

Merupakan kewajiban yang harus disiapkan oleh bank dalam rangka

memberikan kompensasi atau insentif kepada nasabah, maupun pihak-pihak

yang dana nya dikelola oleh bank sesuai dengan kesepakatan nisbah di awal.

Pengumpulan dana dari nasabah penabung dengan skema mudharabah dan

wadi’ah membuat bank syariah harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap

keuntungan yang diperolehnya kepada para nasabah (Wiroso, 2005).

2. Hubungan Bagi hasil DPK dengan Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Nugroho (2005) dalam penetapan margin murabahah, pihak

bank syariah juga memasukkan unsur bonus ataupun bagi hasil yang akan

diberikan kepada margin murabahah.



J. NPF (Non Performing Financing)

1. Pengertian NPF

Rasio NPF (Non Performing Financing) atau rasio kredit bermasalah

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini semakin tinggi maka akan

semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi

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

kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet

(Pratami, 2011).

2. Hubungan NPF dengan Pendapatan Margin Murabahah

Adanya berbagai sebab membuat nasabah mungkin saja menjadi tidak

memenuhi kewajiban kepada bank. Manajemen piutang merupakan hal yang

sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit karena

semakin besar piutang semakin besar pula resikonya . Rasio NPF

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah yang diberikan oleh bank. Apabila suatu bank kondisi NPF tinggi

maka akan memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian

bank. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah margin suatu

bank. (Antonio: 2009).



K. Penelitian Terdahulu

Penelitian Siti Barokah (2010) Pada PT.Bank syariah mandiri Tbk,

menunjukkan bahwa volume pembiayaan,Biaya overhead, dan bagi hasil

DPK, berpengaruh positif terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian Astri Arumdhani (2011) Pada PT.Bank syariah mandiri tbk,

menunjukkan bahwa Volume pembiayaan dan BI Rate berpengaruh positif

terhadap pendapatan margin murabahah.

Penelitian Adi Nugroho (2005) Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,

menunjukkan bahwa volume pembiayaan berpengaruh negatif terhadap

margin murabahah sedangkan Biaya overhead dan bagi hasil DPK

berpengaruh positif  terhadap margin murabahah.

Penelitian M.Izzuddin Kurnia Adi (2013) Pada BRI Syariah dan Bank

Mega Syariah, menunjukkan bahwa hanya biaya overhead yang berpengaruh

positif terhadap margin murabahah sedangkan selebihnya BI Rate, bagi hasil

DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap margin murabahah.

Penelitian Ahmad Nugraha (2005) Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,

menunjukkan bahwa volume pembiayaan, biaya operasional, dan Bagi hasil

DPK berpengaruh positif terhadap margin murabahah.

L. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Pendapatan Margin

Murabahah

Bank syariah memiliki peranan intermediasi dimana salah satu

kegiatan yang dilakukannya adalah menyalurkan dana pihak ketiga yang ada

kepada para nasabah yang memerlukan pembiayaan. Salah satu skema yang

diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan berskema murabahah yang

menjadi primadona di Indonesia. Volume pembiayaan murabahah adalah

jumlah pembiayaan berskema murabahah yang diberikan oleh bank syariah

selama periode akuntansi tertentu  (Karim, 2004).

Murabahah menurut Wiroso (2005) adalah kegiatan terpenting dari

jual beli dan prinsip dengan akad ini mendominasi pendapatan bank di bank

syariah.Atas penerimaan angsuran murabahah yang diterima secara tunai,

maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin murabahah. Sehingga

pendapatan margin murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan

operasional bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Siti Barokah (2010) dan Astri Arumdhani

(2011) menunjukkan bahwa Volume pembiayaan berpengaruh positif terhadap

pendapatan margin murabahah. Sehingga setiap kenaikan dari volume

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya

margin yang diterima oleh bank tersebut.

: Volume pembiayaan berpengaruh positif terhadap pendapatan margin

murabahah.



2. Pengaruh BI Rate terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Kamus Bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga kebijakan

yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia dan diumumkan kepada publik. Belum adanya ketentuan yang

mengatur penentuan margin murabahah membuat semua bank syariah di

Indonesia masih menjadikan BI Rate menjadi salah satu rujukan dalam

penetapan margin pembiayaan murabahah (Arumdhani, 2011).

Penelitian Arumdhani (2011) yang menunjukkan bahwa BI Rate

berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Berbeda dengan Penelitian

yang dilakukan M.Izzuddin (2013) menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh

negatif terhadap margin murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika

tingkat suku bunga kredit pada bank konvensional naik, maka bank syariah

akan menurunkan tingkat margin murabahah agar nasabah lebih memilih bank

syariah.

:  BI Rate berpengaruh Negatif  terhadap pendapatan margin murabahah.

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Menurut Sinungan (2004) biaya operasional adalah semua jenis biaya

yang berkaitan langsung dengan bidang usaha bank. Secara umum biaya

operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan

operasi yang dilakukan dengan perusahaan dan diukur dalam satuan uang.

Beban-beban dalam laporan ini adalah beban-beban yang dikeluarkan oleh

bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri. Tidak ada kaitannya

dengan pengelolaan dana bagi hasil.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah (2010) dan Adi

Nugroho (2005) menunjukkan hasil bahwa biaya overhead berpengaruh positif

terhadap Pendapatan Margin Murabahah. Gejala tersebut mengindikasikan

bahwa objek yang diteliti oleh mereka mempertimbangkan besarnya biaya

operasional dalam menentukan margin murabahah yang akan diberikan

kepada para nasabah pembiayaannya. Semakin tinggi biaya operasi yang

dikeluarkan maka semakin tinggi tingkat margin murabahah.

Biaya operasional berpengaruh positif terhadap Pendapatan margin

murabahah

4. Pengaruh Bagi Hasil DPK terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kewajiban yang harus

disiapkan oleh bank dalam rangka memberikan kompensasi atau insentif

kepada nasabah, maupun pihak-pihak yang dananya dikelola oleh bank sesuai

dengan kesepakatan nisbah di awal. Pengumpulan dana dari nasabah

penabung dengan skema mudharabah dan wadi’ah membuat bank syariah

harus menyediakan dana bagi hasil atas setiap keuntungan yang diperolehnya

kepada para nasabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah (2010) dan Adi

Nugroho (2005) menunjukkan hasil bahwa bagi hasil DPK berpengaruh

positif terhadap Pendapatan margin murabahah.

Sedangkan hasil penelitian M.Izzuddin Kurnia Adi (2013)

menunjukkan bahwa bagi hasil DPK berpengaruh negatif terhadap Pendapatan

margin murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah bagi



hasil yang akan diberikan kepada pihak ketiga, akan semakin mengurangi

jumlah pendapatan margin murabahah yang akan diterima oleh pihak bank

syariah.

: Bagi Hasil DPK berpengaruh negatif terhadap Pendapatan margin

murabahah.

5. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pendapatan

Margin Murabahah

Credit Risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan

dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Adanya berbagai sebab

membuat debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajiban kepada

bank. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan

yang operasinya memberikan kredit karena semakin besar piutang semakin

besar pula resikonya. Apabila suatu bank dalam kondisi NPF tinggi maka akan

memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank

(Antonio, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Izzuddin Kurnia Adi (2013)

menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pendapatan

margin murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah kredit

bermasalah, semakin menurun pendapatan margin murabahah.

: NPF berpengaruh negatif terhadap pendapatan margin murabahah.



6. Pengaruh Volume pembiayaan murabahah, BI rate, Biaya operasional,

Bagi hasil DPK, dan NPF terhadap Pendapatan margin murabahah.

Jika volume pembiayaan murabahah naik, maka pendapatan margin

murabahah juga meningkat, jika BI rate naik, maka bank akan menurunkan

margin murabahah agar nasabah beralih ke bank syariah karena suku bunga

kredit bank konvensional naik. Jika biaya operasional yang dikeluarkan oleh

bank syariah untuk menunjang kegiatan operasional semakin banyak, maka

bank syariah akan menaikkan penetapan margin murabahah. Jika jumlah bagi

hasil DPK besar, maka bank akan menaikkan penetapan margin murabahah.

Jika jumalh NPF naik, maka pendapatan margin murabahah akan semakin

menurun.

: Volume pembiayaan murabahah, BI rate, Biaya operasional, Bagi hasil

DPK, dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan

margin murabahah.
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