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TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip

ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional.

Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan

muslim maupun nonmuslim, namun pendirian institusi bank islam secara

komersial dan formal belum lama terwujud.

Bank islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan

tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan islam pada area perbankan

(Rivai, 2010:31).

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No.21 tentang bank syariah,

dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank islam juga dapat didefinisikan sebagai bank yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Saat ini banyak istilah

yang diberikan untuk menyebut entitas bank islam, selain bank islam itu sendiri,

yakni bank tanpa bunga dan bank tanpa riba (Yaya, dkk, 2009:32).



2. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan Islam. Diantara para ilmuwan dan

para professional Muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut.

Menurut Handbook of Islamic Banking, perbankan Islam adalah

lembaga yang menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan

instrumen-instrumen keuangan (Financial Instrument) yang sesuai dengan

ketentuan dan norma syariah.

Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan

bank konvensional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses

pengembangan sosial ekonomi negara-negara Islam yang dikemukakan dalam

buku itu, perbankan islam bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan

keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga,

melainkan untuk memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi orang-orang

muslim. Dalam buku yang berjudul Toward a Just Monetary System, Muhammad

umar kapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat

dikenal pada suatu pembiayaan bank. Pembiayaan bank islam harus disediakan

untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan

nilai-nilai islam.

Usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk memastikan

bahwa pembiayaan yang dilakukan bank-bank islam tidak akan meningkatkan

konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem islam telah

memiliki pencegahan untuk menangani masalah ini. Pembiayaan tersebut harus

dapat dinikmati oleh pengusaha sebanyak-banyaknya yang bergerak dibidang



industri, pertanian dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Para banker muslim beranggapan bahwa peranan bank islam semata-

mata komersial berdasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas

bunga dan ditunjukkan untuk menghasilkan keuangan financial.

3. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional.

Ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif, artinya bank syariah beroperasi

dimana harus memenuhi ciri-ciri tersebut.

a. Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan

dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar

dalam batas yang wajar.

b. Penggunaan persentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran

selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang

meskipun utang berada batas waktu perjanjian telah berakhir.

c. Didalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak menetapkan perhitungan

berdasarkan keuntungan yang pasti (Fiset Return) yang ditetapkan dimuka.

Bank syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis

kontrak mudharabah dan musyarakah dengan sistem bagi hasil yang

tergantung pada besarnya keuntungan. Sedangkan penetapan keuntungan

dimuka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemilikan



barang (al murabahah dan al bai’u bithaman ajil), sewa guna usaha (al-

ijarah), serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit.

d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh

penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadi’ah) sedangkan bagi bank

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada

proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah

hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (fixed return).

Bentuk yang lain yaitu giro dianggap sebagai titipan murni (al-wadiah)

karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya

penitipan.

e. Bank syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari

mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan.

Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam

bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama

pembiayaan, barang tersebut milik bank.

f. Adanya dewan syariah yang bertugas mengawasi bank dari sudut syariah.

g. Bank syariah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana

istilah tersebut tercantum dalam fiqih islam.

h. Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat

sosial, dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan

pembiayaan (al-qardul hasan).

i. Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya

berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang



telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai

dengan perjanjian.

j. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan

kontrak (akad) antara investor pemilik dana (shahibul maal) dengn investor

pengelola dana (mudharib) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk

yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (mutual invesment

relationship). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eskploitatif antara

bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.

k. Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah  yang

bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif

(larangan menumpuk harta benda dan sumber daya alam) yang dikuasai

sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian

yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga

lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang

merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti minuman

keras, sarana judi dan lain-lain.

l. Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibanding bank konvensional,

yaitu bagi hasil, sistem jual-beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa

lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

B. Rasio Profitabilitas

a) Pengertian Rasio Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting

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



Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan,

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta

meningkatkan mutu produk yang melakukan investasi baru.

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

menajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini

menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2010: 196).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan,

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja

manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.

b) Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi

pihak luar perusahaan yaitu:

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam

suatu periode tertentu.

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang.



c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan

baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

baik modal sendiri.

g. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu

periode.

b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun

sekarang.

c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik

modal pinjaman maupun modal sendiri.

f. Manfaat lainnya.

c) Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio

profitabilitas yang dapat digunakan, masing-masing jenis rasio profitabilitas

digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu

periode tertentu atau untuk beberapa periode. Jenis rasio profitabilitas dapat

digunakan adalah:



a. Return On Investment (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama return

on investment (ROI) atau return on total asset merupakan rasio yang

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam

perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen

dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2010: 201-202).

Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan

produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun

modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian

pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari

keseluruhan operasi perusahaan.

Rumus untuk mencari return on investment dapat digunakan sebagai

berikut:

Return On Investment (ROI) = Laba Setelah Pajak / Total Aset

b. Return On Equity (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas

modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak

dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal

sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, dan sebaliknya (Kasmir, 2010:

204).

Rumus untuk mencari return on equity (ROE) dapat  digunakan

sebagai berikut:

Return On Equity (ROE)  = Laba Setelah Pajak / Modal



c. Profit Expense Ratio (PER)

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan dalam

menilai kinerja Bank Islam dalam hal profitabilitas yakni kemampuan bank

menghasilkan profit atas pembiayaan-pembiayaan yang dilakukannya, Dimana

bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank

menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan

beban-beban yang harus ditanggungnya (Samad: 1999).

Adapun rumus untuk mencari profit expense ratio (PER) dapat

digunakan sebagai berikut:

Profit Expense Ratio (PER) = Keuntungan / Total Biaya.

Tabel 2.1

Laporan Keuangan Publikasi BMI

Laba / Rugi

Laporan Keuangan Publikasi
Bulanan

Laba/Rugi
PT BANK MUAMALAT INDONESIA

ARTHALOKA BUILDING JL.JEND.SUDIRMAN NO 2 JKT 10220
Telp. (021)2511414-2511451-2511470

per Januari 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos
Bank

01-2012
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
I. PENDAPATAN OPERASIONAL 249,172

A. Pendapatan dari Penyaluran Dana 196,990
1.Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 176,631

a.Pendapatan Margin Murabahah 102,925
b.Pendapatan Bersih Salam Paralel
c.Pendapatan Bersih Istishna Paralel 338

i.Pendapatan Istishna' 338
ii.Harga Pokok Istishna' -/-

d.Pendapatan Sewa Ijarah 1,517
e.Pendapatan bagi hasil Mudharabah 16,265
f.Pendapatan bagi hasil Musyarakah 53,666
g.Pendapatan dari penyertaan



h.Lainnya 1,920
2.Dari Bank Indonesia 19,510

a.Bonus SWBI 19,510
b.Lainnya

3.Dari bank-bank lain di Indonesia 849
a.Bonus dari Bank Syariah lain 9
b.Pendapatan bagi hasil Mudharabah 201

i.Tabungan Mudharabah
ii.Deposito Mudharabah 22

iii.Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 40
iv.Lainnya 139

c.Lainnya 639
B. Pendapatan Operasional Lainnya 52,182

1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah) 7
2. Jasa layanan 51,668
3. Pendapatan dari transaksi valuta asing 1
4. Koreksi PPAP 159
5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rek. Administratif
6. Lainnya 347

II. Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/- 131,656
1.Pihak ketiga bukan bank 119,578

a.Tabungan Mudharabah 7,850
b.Deposito Mudharabah 108,589
c.Lainnya 3,139

2.Bank Indonesia
a.FPJP Syariah
b.Lainnya

3.Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia 12,078
a.Tabungan Mudharabah 401
b.Deposito Mudharabah 7,766
c.Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank 3,911
d.Lainnya

III. Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil untuk Investor Dana
Investasi Tidak Terikat ( I - II ) 117,516

IV. Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva (4,902)
V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (50)
VI. Beban Operasional lainnya (82,856)

A.Beban Bonus titipan wadiah (2,814)
B.Beban administrasi dan umum (13,706)
C.Biaya personalia (47,724)
D.Beban penurunan nilai surat berharga
E.Beban transaksi valuta asing
F.Beban promosi (6,419)
G.Beban lainnya (12,193)

VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI)) 29,708
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

VIII. Pendapatan Non Operasional 2) 5,061
IX. Beban Non Operasional 3) (955)
X. Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX) 4,106
XI. Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X) 33,814
XII. Taksiran Pajak Penghasilan (8,728)
XIII. Jumlah Laba (Rugi) 4) 25,086

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BMI 2012.



Dari laporan keuangan publikasi bulanan tersebut untuk tingkat PER

dapat ditentukan dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan (XI) dengan total

expense. Untuk expense yang digunakan adalah beban yang timbul akibat

kegiatan operasional yaitu: beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva

(IV), beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi(V), dan

beban operasional lainnya (VI). Karena bagian dari beban operasional adalah

beban yang timbul akibat kegiatan pembiayaan yang disalurkan oleh BMI.

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis

merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah

organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan

jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan

keuntungan (profit).

Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah

diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha

dan manajer di manapun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis,

pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan

menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan

ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan,

bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang

optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang

minimum dengan tingkat output tertentu. Di samping itu, dengan adanya

pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat

efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi.



C.   Pembiayaan

1.   Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak  lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

(Rivai, 2010: 681).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah

teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman

dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal,

penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening

administratif serta sertifikat wadiah.

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap

berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh bank Indonesia.

Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah

penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. ketentuan-ketentuan lain

yang berkaitan  dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Fungsi Pembiayaan

a. Meningkatkan daya guna uang.

b. Meningkatkan daya guna barang.

c. Meningkatkan peredaran uang.



d. Menimbulkan kegairahan berusaha.

e. Stabilitas ekonomi, dan

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah

dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan kedalam

empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Jual Beli

Dalam penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli

yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan

pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu sebagai berikut:

1) Bai’ al Murabahah, pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi

kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier

sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah,

kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan

memperoleh margin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai

pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, atau

tangguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara

cicilan (Rivai, 2010: 687).

2) Bai’ As-Salam, adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya

(delivery) dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya

dilaksanakan di muka secara tunai (Rivai, 2010: 681).



Bai’As-Salam dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada

pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil

pertanian atau industri lainnya. Barang yang dibeli harus diketahui secara

jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang

disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah

selama berlakunya akad. Apabila barang atau hasil produksi yang

diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka penjual atau produsen

harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah

diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan.

Mengingat bank tidak memproduksi atau memiliki persediaan

atas barang yang dibeli atau dipesan nasabah, maka dimungkinkan bagi

bank untuk melakukan akad as-salam dengan pihak lain yakni pemasok,

misalnya bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan lain. Mekanisme

transaksi as-salam seperti ini disebut dengan Paralel As-Salam.

3) Bai’ Al-Istishna’, pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara

pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik

dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk

melaksanakan skim bai’ as-istishna’ kontrak dilakukan ditempat

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat

saja membuat barang yang dipesan atau dibeli sesuai spesifikasi pesanan

yang disebutkan dalam kontrak kemudian menjualnya kembali kepada

pembeli. Prinsip bai’ istishna’ ini menyerupai bai’ as-salam, namun

dalam bai’ istishna’ pembayarannya dapat dilakukan di muka, dicicil,



atau ditangguhkan. Sementara dalam skim bai’ as-salam dilakukan

secara tunai (Rivai, 2010: 688).

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip kedua dalam penyaluran dana adalah prinsip bagi hasil. Bagi

hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri

dari empat jenis akad, yaitu: al-Mudharabah, al-Musyarakah, al-Muzara’ah

dan al-Musaqah. Namun yang paling banyak diimplementasikan dalam

perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu al-Mudharabah

dan al-Musyarakah sementara yang dua terakhir umumnya digunakan dalam

rangka plantation financing. Oleh karena itu, mengingat urgensinya, yang akan

dibahas Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk pembiayaan dengan

prinsip ini terdiri dari:

1) Pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

yang telah disepakati sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

2) Pembiayaan musyarakah, yaitu perjanjian diantara para pemilik dana

untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan

pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang

telah disepakati sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

c. Prinsip Sewa-menyewa

Prinsip ketiga dalam penyaluran dana bank syariah adalah sewa-

menyewa. Sewa-menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna



usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam praktek, sewa guna

usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease

dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah islam

prinsip sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu: al-ijarah dan al-

ijarah al-muntahiya bit-tamlik.

a) Al-Ijarah, yaitu perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu

barang dan jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu

tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut

(Rivai, 2010: 688).

b) Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-tamlik, yaitu akad atau perjanjian yang

merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa-menyewa suatu barang

antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk

membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Rivai, 2010: 688).

d. Prinsip Pinjam Meminjam Berdasarkan Akad Al-Qardh

Prinsip keempat dalam penyaluran dana bank syariah yaitu prinsip

pinjam meminjam berdasarkan qardh. Bank Indonesia mendefinisikan al-

qardh sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak

peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus

atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu (Rivai, 2010: 688).



Tabel 2.2
Laporan Keuangan Publikasi BMI

Neraca
Laporan Keuangan Publikasi

Bulanan
Neraca

PT BANK MUAMALAT INDONESIA
ARTHALOKA BUILDING JL.JEND.SUDIRMAN NO 2 JKT 10220

Telp. (021)2511414-2511451-2511470

per Januari 2012

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-pos
Bank

01-2012
AKTIVA

Kas 387,736
Penempatan Pada BI 5,703,225
a. Giro Wadiah 1,369,841
b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 4,333,384
Penempatan Pada Bank Lain 555,804
a. Rupiah 149,761
PPAP -/- (7,987)
b. Valuta asing 406,043
PPAP -/- (304)
Surat Berharga Yang Dimiliki 1,180,744
a. Rupiah 1,180,744
I. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,180,744
ii. Lainnya
PPAP -/- (620)
b. Valuta asing
I. Dimiliki hingga jatuh tempo
ii. Lainnya
PPAP -/-
Piutang Murabaha 10,193,376
a. Rupiah 9,647,725
a.1. Terkait dengan bank 20,337
1. Piutang Murabaha 26,059
2. Pendapatan MarginMurabaha yang ditangguhkan -/- (5,722)
a.2. Tidak terkait dengan bank 9,627,388
1. Piutang Murabaha 12,661,836
2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- (3,034,448)
PPAP -/- (162,173)
b. Valuta asing 545,651
a.1. Terkait dengan bank
1. Piutang Murabaha
2. Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/-
a.2. Tidak terkait dengan bank 545,651
1. Piutang Murabaha 617,542
2.Pendapatan margin Murabaha yang ditangguhkan -/- (71,891)
PPAP -/- (9,583)
Piutang Salam
PPAP -/-
Piutang Istishna' 43,719



Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/- (9,527)
PPAP -/- (941)
Piutang Qardh 1,880,556
PPAP -/- (20,894)
Pembiayaan 9,863,000
a. Rupiah 9,099,706
a.1. Terkait dengan bank 48,053
a.2. Tidak terkait dengan bank 9,051,653
PPAP -/- (227,655)
b. Valuta asing 763,294
b.1. Terkait dengan bank
a.2. Tidak terkait dengan bank 763,294
PPAP -/- (12,521)
Persediaan
Ijarah 233,894
a. Aktiva Ijarah 299,560
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/- (65,666)
PPAP -/-
Tagihan Lainnya 52,389
PPAP -/- (1,537)
Penyertaan 47,180
PPAP -/- (472)
Aktiva Istishna' dalam penyelesaian
Termin Istishna' -/-
Pendapatan Yang Akan Diterima 49,031
Biaya dibayar dimuka 139,223
Uang muka pajak 89,767
Aktiva pajak tangguhan 46,162
Aktiva Tetap dan Inventaris 549,330
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/- (217,453)
Agunan yang diambil alih 228,187
Aktiva lain-lain 163,214
JUMLAH AKTIVA 30,734,870
PASIVA
Dana Simpanan Wadiah 3,063,782
a. Giro Wadiah 2,237,549
b. Tabungan Wadiah 826,233
Kewajiban segera lainnya 130,133
Kewajiban Kepada Bank Indonesia
a. FPJPS
b. Lainnya
Kewajiban Kepada Bank Lain 45,055
Surat Berharga Yang Diterbitkan 358,065
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima 301,137
a. Rupiah 301,137
i. Terkait dengan bank
ii.Tidak terkait dengan bank 301,137
b. Valuta asing
i. Terkait dengan bank
ii.Tidak terkait dengan bank
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 6,626
Beban yang masih harus dibayar 50,996
Taksiran pajak penghasilan 8,728
Kewajiban pajak tangguhan
Kewajiban Lainnya 232,607
Pinjaman Subordinasi



a. Rupiah
i. Terkait dengan bank
ii.Tidak terkait dengan bank
b. Valuta asing
i. Terkait dengan bank
ii.Tidak terkait dengan bank
Rupa-Rupa Pasiva
Modal Pinjaman
Hak minoritas (Hanya diisi untuk kolom konsolidasi)
Dana investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) 24,333,874
a. Tabungan Mudharabah 6,155,689
b. Deposito Mudharabah 18,178,185
b.1. Rupiah 16,793,633
b.2. Valuta asing 1,384,552
Ekuitas 2,203,867
a. Modal Disetor 821,843
b. Agio (disagio) 513,731
c. Modal Sumbangan
d. Dana Setoran Modal
e. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan
f. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 92,380
g. Saldo laba (rugi) 775,913
JUMLAH PASIVA 30,734,870

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BMI 2012

Dari laporan keuangan publikasi bulanan tersebut untuk menentukan

jumlah pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah dengan menjumlahkan piutang

murabahah dan piutang istishna’, karena pada BMI untuk pembiayaan dengan

prinsip jual beli hanya menggunakan akad murabahah dan istishna’. untuk

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah dengan menjumlahkan pembiayaan

dan penyertaan, karena pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan yang

dilakukan BMI dengan menggunakan akad mudharabah, untuk penyertaan

merupakan aktivitas pembiayaan yang dilakukan BMI dengan menggunakan akad

musyarakah. Sedangkan untuk pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa adalah

ijarah.



D. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan

eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank

syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat

kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam

konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat

diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat perkirakan (unancipated)

yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko

tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena

itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga

memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul

dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya

kegagalan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah,

risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan

korporasi (Karim, 2004: 260).

1.    Risiko Terkait Produk

a. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contracts (NCC),

yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko

nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah

memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NCC, seperti

murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam, dan istishna’.



Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Default Risk (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada

First Way Out.

2) Recovery Risk (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada Second

Way Out.

b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts

(NUC), yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh

risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah

memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti

mudharabah dan musyarakah.

Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Business Risk (risiko bisnis yang dibiayai), yakni risiko yang terjadi

pada First Way Out.

2) Shrinking Risk (risiko berkurangnya nilai pembiayaan

mudharabah/musyarakah), yakni risiko yang teradi pada Second

Way Out.

3) Character Risk (risiko karakter buruk mudharib), yakni risiko yang

terjadi pada Third Way Out.

2. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko

tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Oleh karena itu, analisis-

analisisnya harus komprehensif. Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis sales cost, profits, assets and liabilities.



b. Analisis cash ratio.

Risiko tambahan yang harus diantisipasi antara lain.

a. Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan

dana. Terdapat setidaknya tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan

kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1) Over Trading, terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis

yang besar dengan dukungan modal yang kecil, keadaan ini akan

menimbulkan krisis cash flow.

2) Adverse Trading, terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya

dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar

setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya

tidak stabil.

3) Liquidity Run, terjadi ketika  nasabah mengalami kesulitan likuiditas

karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang

disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.

b. Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang

berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar.

Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa

untuk dilikuidasi.

c. Risiko yang timbul karena lemahnya analisis bank

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank,

yaitu sebagai berikut:



1) Analisis pembiayaan yang keliru, dalam konteks ini terjadi bukan Karena

perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang

sejak awal nasabah yang besangkutan berisiko tinggi.

2) Creative Accounting, merupakan istilah yang digunakan untuk

menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang

memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi

keuangan perusahaan. Dalam kondisi ini, keuntungan dapat dibuat agar

terlihat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban-kewajiban

dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

3) Karakter nasabah, terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan

sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap

kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan

berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang pengaruh

pembiayaan terhadap profit expense ratio (PER) pada bank syariah yang telah

dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

Penulis Tahun Judul Hasil Sumber

Aris Sukamto

2010

Pengaruh debt

financing dan equity

financing terhadap

profit expense ratio

(PER) pada bank

umum syariah

Hasil untuk variabel

dependen tingkat Profit

Expense Ratio (PER)

menunjukkan bahwa

variabel debt financing

dan equity financing

berpengaruh positif

signifikan terhadap profit

expense ratio (PER).

Skripsi

Aulia Fuad

Rahman

2011

Pengaruh

Pembiayaan Jual

Beli, Pembiayaan

Bagi Hasil, dan

Rasio Non

Performing

Financing terhadap

Profitabilitas Bank

Umum Syariah di

Indonesia

Hasil pengujian

menunjukkan bahwa

secara simultan

pembiayaan jual beli,

pembiayaan bagi hasil

dan rasio NPF

berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas

yang diproksikan melalui

ROA.

Skripsi

B. Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah dituntut untuk

memenuhi kriteria demand, brand image, dan pangsa pasar dalam penciptaan

usahanya. Karena itu bank syariah harus mampu membangun kepercayaan dan

emosi umat bahwa keberadaannya akan bermanfaat bagi masyarakat umum,

sehingga harus dikelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi



kerakyatan. Maka upaya yang dilakukan bank syariah adalah melalui pembiayaan,

baik itu pembiayaan dengan sistem jual beli, sewa-menyewa maupun pembiayaan

dengan sistem bagi hasil.

Dari latar belakang dan telaah pustaka di atas, penulis menggambarkan

kerangka pemikiran dalam tulisan ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian

Variabel Independen (Bebas) Variabel Dependen (Terikat)

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian

yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris.

1. Hubungan Antara Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dengan Profit

Expense Ratio

Pembiayaan dengan
prinsip jual beli

(X1)

Pembiayaan dengan
prinsip bagi hasil

(X2)

Profit Expense Ratio
(Y)

Pembiayaan dengan
prinsip sewa-menyewa

(X3)



Pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah besarnya tingkat

pembiayaan dengan sistem jual beli. Dalam penerapannya BMI hanya

menggunakan dua akad untuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu: Bai’ al

Murabahah dan Bai’ Al-Istishna’.

a) Bai’ al Murabahah, pada dasarnya merupakan transaksi jual beli barang

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan

barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan

spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian bank

menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh

margin keuntungan  yang disepakati (Rivai, 2010: 687).

b) Bai’ Al-Istishna’, pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara

pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan

dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan(Rivai, 2010: 688).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan sumber penghasilan

bagi BMI untuk menghasilkan profit, tapi pada pembiayaan dengan prinsip jual

beli ini memiliki berbagai risiko, seperti terjadinya kegagalan penyerahan barang

dan lain sebagainya, sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas BMI.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukamto (2010)

menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli berpengaruh signifikan

terhadap profit expense ratio.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1: Pembiayaan dengan prinsip jual beli berpengaruh secara signifikan terhadap

Profit Expense Ratio (PER) pada Bank Muamalat Indonesia.



2. Hubungan Antara Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dengan Profit

Expense Ratio

Pembiayaan denngan prinsip bagi hasil atau profit sharing dalam

perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad, yaitu: al-

Mudharabah, al-Musyarakah, al-Muzara’ah dan al-Musaqah. Namun dalam

penerapannya BMI hannya menggunakan dua prinsip bagi hasil yaitu: al-

Mudharabah dan al-Musyarakah

a) Pembiayaan mudharabah, yaitu perjanjian antara penanam dana dan

pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

b) Pembiayaan musyarakah, yaitu perjanjian diantara para pemilik dana untuk

mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya (Rivai, 2010: 687).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan sumber penghasilan

bagi BMI untuk menghasilkan profit, tapi pada pembiayaan dengan prinsip bagi

hasil ini tidak hanya berbagi keuntungan tetapi juga berbagi kerugian, jika

kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari pengelola dana, sehingga akan

berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan profit disamping

beban-beban yang harus ditanggung oleh BMI.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukamto (2010)

menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh signifikan

terhadap profit expense ratio.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2:Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh secara signifikan  terhadap

Profit Expense Ratio (PER) pada Bank Muamalat Indonesia.

3. Hubungan Antara Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa-Menyewa Dengan

Profit Expense Ratio

Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa pada dasarnya merupakan

transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu sebagaimana dalam

praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi

atau financial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease.

Dalam syariah islam prinsip sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan akad,

yaitu: al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik.

a) Al-Ijarah, yaitu perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu

barang dan jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu

tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut (Rivai,

2010: 688).

b) Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-tamlik, yaitu akad atau perjanjian yang

merupakan kombinasi antara jual beli dan sewa-menyewa suatu barang

antara bank dengan nasabah di mana nasabah (penyewa) diberi hak untuk

membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Rivai, 2010: 688).



Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa merupakan sumber

penghasilan bagi BMI untuk menghasilkan profit, Pada pembiayaan dengan

prinsip sewa-menyewa ini memiliki berbagai risiko seperti: jika aset ijarah adalah

milik BMI, kemudian tidak disewakan atau tidak adanya nasabah yang menyewa

aset tersebut maka asset tersebut tidak menjadi produktif, sedangkan bank akan

menanggung biaya penyusutan serta biaya perawatan asset tersebut, dengan

demikian asset ijarah tidak dapat menghasilkan profit bagi BMI.

Kemudian asset ijarah yang disewakan yang bukan milik BMI, maka

apabila aset yang disewakan tersebut melebihi pemakaian normal dan

menyebabkan kerusakan oleh penyewa, maka BMI akan menanggung biaya

perbaikan dari aset  ijarah tersebut, karena dengan adanya biaya yang ditanggung

oleh BMI akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan olah BMI.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Ha3:Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa berpengaruh secara signifikan

terhadap Profit Expense Ratio (PER) pada Bank Muamalat.

4. Hubungan Antara Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli, Bagi Hasil Dan

Sewa-Menyewa Dengan Profit Expense Ratio

Dalam melakukan pembiayaan BMI tidak terlepas dari DPK, semakin

tinggi dana yang dihimpun oleh BMI maka secara tidak langsung akan

berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh BMI, baik itu

pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Karena dari

pembiayaan yang disalurkan oleh BMI ini merupakan sumber untuk



menghasilkan profit atas bagi hasilnya. Tapi dengan adanya risiko pada masing-

masing jenis pembiayaan tersebut akan berpengaruh terhadap profitabilitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukamto (2010)

menyatakan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli dan bagi hasil secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap profit expense ratio.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4:Pembiayaan dengan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa-menyewa secara

simultan berpengaruh secara signifikan  terhadap Profit Expense Ratio (PER)

pada Bank Muamalat Indonesia.


