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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Keuangan

2.1.1 Peran Sistem Keuangan

Menurut Soemitra (2009: 17) Sistem keuangan merupakan tatanan

perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam

berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas

utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung

kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa

disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan

standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat

prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan sistem keuangan

mempengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi tekhnologi, dan pertumbuhan

ekonomi jangka panjang disuatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan

mampu memprediksi perkembangan ekonomi kedepan. Umumnya negara-negara

yang berhasil menjadi pemimpin perekonomian dunia adalah negara-negara yang

berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi

dengan baik (Soemitra, 2009: 17).
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2.1.2 Fungsi dan Karakteristik Sistem Keuangan

Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan tingginya biaya-biaya yang terkait

dengan pengumpulan informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi.

Hal ini mendorong berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar

keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. Masing-masing  fungsi sistem

keuangan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur

akumulasi modal dan jalur inovasi tekhnologi. Kedua jalur tersebut merupakan

dua sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkembang

didalam  literatur  teori pertumbuhan ekonomi.

Sistem keuangan mempengaruhi tingkat tabungan  dan dengan

merealokasikan tabungan kedalam berbagai alternatif investasi, baik investasi

modal fisik, investasi sumber daya manusia, maupun investasi tekhnologi.

Semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya,

semakin besar kontribusi sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi. Menurut Soemitra (2009: 17) Secara mendasar fungsi sistem keuangan

ada lima yaitu:

a. Memobilisasi tabungan, sistem keuangan dapat menciptakan berbagai

instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana dalam jumlah

kecil tapi banyak. Karakteristik pertama sistem keuangan adalah

kredibilitas yang memainkan peran penting. Sistem keuangan yang

kredibel akan mampu mengumpulkan dana masyarakat dengan biaya yang

rendah.
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b. Mengalokasikan sumber daya, sistem keuangan dapat berperan sebagai

pengumpul informasi mengenai peluang-peluang investasi secara lebih

efesien sehingga membantu memperbaiki alokasi sumber daya. Maka,

karakteristik kedua dari sistem keuangan yang berfungsi dengan baik

adalah kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menerjemahkan

informasi menjadi alat pengambil keputusan investasi yang terlihat pada

pergerakan harga instrumen keuangan yang mencerminkan kondisi

fundamental.

c. Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan perusahaan,

sistem keuangan dapat berperan dalam melakukan kegiatan monitiring dan

verifikasi sehingga berdampak positif pada perkembangan investasi dan

efesiensi ekonomi. Dari sini diperoleh karakteristik ketiga dari sistem

keuamngan yang berfungsi dengan baik, yaitu rendahnya kasus-kasus

penyelewengan oleh manajemen perusahaan publik atau perusahaan yang

mendapatkan dana melalui lembaga intermediasi.

d. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi dan penggabungan

risiko, karakteristik kelima dari sistem keuangan yang berfungsi dengan

baik adalah kemampuan mendiversifikasikan risiko dengan baik.

e. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efesien, sistem

keuangan yang mampu menyediakan fasilitas transaksi dengan biaya yang

rendah akan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi. Dengan

demikian, karakteristik keenam dari sistem keuangan yang berfungsi baik
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adalah adanya mekanisme transaksi keuangan yang cepat, aman dan biaya

yang rendah.

2.1.3 Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani

antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan

dana melului produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Dalam konteks indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam

dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa tang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

2.2 Sistem Keuangan Indonesia

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem

lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental terutama

setelah memasuki era deregulasi, paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang

kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang dibidang

keuangan dan perbankan sejak tahun 1992 yaitu :

a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentanga Asuransi;

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut diatas, adalah

perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping

itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan, lembaga-lembaga keuangan menjadi

semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama dibidang

perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang diatas dasar

hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan mentri

keuangan (http://id.wikipedia.org/wiki/Bank).

2.3 Sistem Perbankan Indonesia

Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan dan

pola bagai mana sebuah sektor perbankan (bank-bank yang ada) menjalankan

usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bank). Sistem perbankan di Indonesia terbangun

dengan kosep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia

menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi

sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-

Undang Azas Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yang

berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam menjalankan Usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi

berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Dalam menjalankan sebuah sistem

perbankan yang baik, perlu ada nya pilar-pilar yang menyangga agar sebuah

sistem tersebut dapat berjalan. Dalam sistem perbankan indonesia, pilar ini

disebut dengan arsitektur perbankan indonesia (API). Bank-bank yang beroperasi



20

di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai

bank sentral. Namun demikian, sejalan dengan terjadinya perubahan dalam sistem

keuangan terutama yang terkait dengan kelembagaan perbankan sebagai dampak

dikeluarkannya undang-undang di bidang keuangan dan perbankan, bank yang

beroperasi di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan:

1. Fungsi, yaitu:

a.Bank Sentral;

b.Bank Umum; dan

c.Bank Perkreditan Rakyat.

2. Kepemilikan, yaitu:

a.Bank BUMN (Bank Pemerintah);

b.Bank Umum Swasta Nasional;

c.Bank Asing;

d.Bank Pemerintah Daerah;

e.Bank Campuran.

3. Sistem Pengenaan Bunga, yaitu:

a.Bank Konvensional;

b.Bank Syariah.

4. Kegiatan di Bidang Devisa, yaitu:

a.Bank Devisa;

b.Bank Non Devisa.
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2.4 Pengertian Bank

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

adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas

dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas

bank umum konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat (Adiwarman, 2004).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prisnsip syariah adalah prinsip hukum

islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

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

syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah,

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan

bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaannya pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan

kesejahteraan rakyat. Sejarah awalnya bank islam bermula dari beroperasinya

Mith Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan ini merupakan

tonggak sejarah perkembangan Sistem Perbankan Islam. Perkembangan

selanjutnya adalah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah tahun
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1975 atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara Negara Organisasi

Kerja Sama Islam (OKI). Dalam sidang tersebut di usulkan penghapusan suatu

sistem keuangan berdasarkan prinsip Bunga dan menggantinya dengan sistem

bagi hasil.

Perkembangan bank syariah di berbagai Negara Islam lainnya memberikan

dampak pengaruh yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.

Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak didiskusikan mengenai

keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan

sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia.

Perbentukan Bank Syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dengan lokakaryanya tentang bunga Bank. Lokakarya tersebut menghasilkan

terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan

dan konsultasi manfaat Bank Syariah. Hal inilah yang memperkarsainya

berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Adanya krisis moneter yang berawal pada tahun 1997 membawa dampak

terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan.

Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger,

sementara bank syariah justru bertahan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan nasional.

Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia

maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah

dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah dijalankan sebagaimana

mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkanlah UU no. 21 tahun 2008 yang mengatur
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tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah

yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya Lembaga

Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan

syariah.

2.5 Bank BUMN

Bank BUMN adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelum terjadi krisis moneter,

jumlah bank BUMN di Indonesia cukup banyak, namun setelah periode krisis

moneter jumlah bank BUMN hanya empat buah, yaitu Bank Negara Indonesia

(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Nasional (BTN) dan Bank

Mandiri (http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077013-

pengertian-bank-bumn/#ixzz2tipsha00). Operasi Bank BUMN tidak berbeda

dengan bank umum lainnya. Kegiatan utama bank ini tetap menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

2.6 Aktifitas dan Produk Bank

Pada dasarnya Bank syariah melakukan kegiatan usaha yang sama dengan

bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana

masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah

seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah (Soemitra,

2009: 72). Implikasinya disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum

islam juga adalah karena dalam prinsip islam memiliki berbagai variasi akad yang

akan menimbulkan variasi produk lebih banyak dibandingkan produk bank

konvensional. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah adalah:
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2.6.1 Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana Bank Umum Syariah (BUS) melakukan

mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat

penting karena islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan

mendorong penggunanya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan

ekonomi dan sosial (Soemitra, 2009: 73). Sumber dana bank syariah berasal dari :

a. Modal Inti, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank

syariah. Modal inti terbagi 3 yaitu modal yang disetor oleh para

pemegang saham, cadangan (sebagian laba yang tidak dibagi untuk

menutup timbulnya risiko dikemudian hari) dan laba ditahan.

b. Simpanan dan Investasi, simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh

nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadi’ah atau akad

lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan investasi

adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.6.2 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk

pembiayaan syariah terbagi kedalam 3 kategori  yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
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a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan

dengan prinsip jual beli.

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa

dilakukan dengan prinsip sewa.

c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan

didepan dan menjadi bagian harga atas barang dan jasa yang dijual. Produk yang

termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli

seperti murabahah, salam dan istishna serta produk yang menggunakan prinsip

sewa yaitu ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada

produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di

muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah

musyarakah dan mudharabah (Mulya, 2010: 37).

2.6.3 Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada

nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan (Mulya, 2010:

56). Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. Sharf (jual beli valuta asing), pada prinsipnya jual-beli valuta asing

sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini,
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penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank

mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b. Ijarah (sewa), jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak

simpanan dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian).

Bank dapat inbalan sewa dari jasa tersebut (Mulya, 2010: 56).

2.7 Profitabilitas

2.7.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba operasi dengan jumlah

seluruh aktiva perusahaan pada suatu periode (Dody, 2011). Rasio profitabilitas

merupakan perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas

yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin

tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam

memanfaatkan fasilitas perusahaan.

Menurut Dody (2011) Analisis profitabilitas perusahaan merupakan bagian

utama dari laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan dapat digunakan untuk

analisis profitabilitas dan yang paling penting adalah laporan laba rugi. Laporan

laba rugi melaporkan hasil operasi perusahaan selama satu periode.

2.7.2 Jenis-jenis profitabilitas

Beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain :

1) Margin (profit margin) = Pendapatan Bersih / Penjualan. Angka ini

menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih yang diperoleh



27

setiap penjualan. Semakin besar ratio ini semakin baik karena dianggap

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

2) Assets Turn Over (Return on Assets) = Penjualan bersih / Total aktiva. Ratio

ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin

besar ratio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat

berputar dan meraih laba.

3) Return on Invesment (Return on Equity) = Laba bersih/ rata-rata modal

(equity). Ratio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila

diukur dari modal pemilik.

4) Return on Total Assets = Laba bersih/ Rata-rata total Assets. Rasio ini

menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari

nilai aktiva.

5) Basic Earning Power = Laba sebelum bungan dan pajak/ total aktiva rasio ini

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba bila diukur dari

jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total

aktiva.

6) Earning Per Share = Laba bagian saham bersangkutan/ jumlah saham rasio

ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan

laba.

7) Contribution Margin = Laba kotor/ penjualan rasio ini menunjukkan

kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan menutupi biaya-biaya

tetap atau biaya operasi lainnya.

2.7.3 Laba
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Tujuan utama dalam pelaporan laba adalah memberikan informasi yang

berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan.

Tetapi lebih banyak tujuan spesifik harus dinyatakan untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih jelas atas pelaporan laba. Salah satu tujuan dasar yang

diasumsikan paling penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah

kemampuan untuk membedakan antara modal yang diinvestasikan dan laba

antara saham dan arus sebagai bagian dari proses deskriptif dari akuntansi

(Dody, 2011). Tujuan yang lebih spesifik mencakup :

a) Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen.

b) Penggunaan laba historis untuk membantu meramalkan arah masa depan

dari perusahaan atau pembagiaan dividen masa depan.

c) Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman

untuk keputusan manajerial masa depan.

Menurut Dody (2011) Laba adalah kenaikan aset bersih selain yang berasal

dari transaksi dengan pemilik. Laba merupakan selisih pengukuran pendapatan

dan biaya secara akrual.

2.8 DPK (Dana Pihak Ketiga)

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan produk

yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu

produk giro, tabungan dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini disebut dengan

istilah Dana Pihak Ketiga (Mulya, 2010). Kendati menggunakan instrumen yang

sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank

syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan
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mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada

tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam

memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya

menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan

Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa DSN Nomor 1 tentang Giro, Nomor 2

tentang Tabungan dan Nomor 3 tentang Deposito.

Pada masing-masing fatwa tersebut, juga difatwakan mekanisme alternatif

yang dibenarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000

tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan

prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.

Selanjutnya berdasarkan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan,

mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan

berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah. Adapun untuk deposito,

dinyatakan dalam fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, bahwa deposito yang

dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.Oleh karena

mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga  hanya mengenal 2 jenis yaitu :

2.8.1 Prinsip Wadi’ah

Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain,

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja si penitip menghendaki (Syafi’i Antonio, 2001:85). Prinsip wadi’ah yang

diterapkan adalah wadi’ah dhamanah yang diterapkan pada produk rekening

giro. Wadi’ah amanah berbeda dengan wadi’ah dhamanah. Dalam wadi’ah
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amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang

dititipi. Sedangkan dalam hal wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank)

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan

harta titipan tersebut. Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro

perbankan ini juga disifati dengan prinsip dhamanah maka implikasi hukumnya

sama dengan qard, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang,

dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan

Zubair bin Awwam (salah seorang sahabat Rasulullah SAW) ketika menerima

titipan uang. Zubair bin Awwam memilih tidak menerima titipan harta.

Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair

ini menimbulkan implikasi yang berbeda : pertama, dengan mengambil uang itu

sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Kedua,

karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.

Ketentuan dari produk ini adalah :

a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau

ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjiakn imbalan dan tidak

menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada

pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat namun

tidak boleh diperjanjikan dimuka.

b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup

izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik
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rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit

card.

c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti

biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan

tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.8.2 Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan

bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib

(pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan

murabahah atau ijarah seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana

tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha

ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank

menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank

bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah

terpenuhi sempurna (adamudharib-ada shahibul mal,ada usaha yang dibagi

hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul).



32

Gambar 2.1

Skema Mudharabah

Sumber : Mulya (2010: 52)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip

mudharabah terbagi 3 yaitu :

1. Mudharabah Mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito

sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu : tabungan mudharabah

dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi

bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum dari produk

ini adalah :

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan

tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan

secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila

telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam

akad.

Investor

(Pemilik Dana)

Bank

(Pelaksana Usaha)

Mitra Usaha

Mitra Usaha

Mitra Usaha



33

b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan

sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya

kepada penabung. Untuk deposito mudharabah , bank wajib

memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada

deposan.

c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai

dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan

mengalami saldo negatif.

d. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka

waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh

tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada

akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu

dibuat akad baru.

e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan

deposito berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted

investment)dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang

harus dipatuhi oleh bank. Misalnya diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu,

atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan

untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
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a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh

bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran

dana simpanan khusus.

b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah

dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian

keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan

dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus

dicantumkan dalam akad.

c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan

khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

d. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau

tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

3. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung

kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger)

yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik

dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank

dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan

khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan

khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
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b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak

yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah

bagi hasil.

Gambar 2.2

Skema Muqayyadah off Balance Sheet

dana mudharabah

bagi hasil usaha

komisi jasa mempertemukan

Sumber : Mulya (2010: 55)

2.9 NPF (Non Performing Financing)

Non Performing Financing adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit

yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Rasio ini menunjukan

bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah

yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk

kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan

sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank (Satrio, 2012). NPF

dirumuskan sebagai berikut:

Investor

(pemilik dana)

Mitra Kerja

(Pelaksana Usaha)

Bank

(Arranger)
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NPF = Pembiayaan (KL, D,M) x 100%
Total Pembiayaan

Dimana:  :

NPF = Non Performing Financing

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Menurut Satrio (2012) NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan

Kurang Lancar terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka

bank tersebut akan semakin naik keuntungannya, sebaliknya bila tingkat NPF

tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat

pengembalian kredit macet.

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang

dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat

memantau dan menganalisis kualitas aktiva produktif yang dimilikinya. Ada

beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya risiko kredit (NPF) yaitu

ketidakmampuan pihak bank menggunakan kredit derivatif dan ketidakmampuan

bank untuk menjadwal ulang utang-utang yang mempunyai tingkat mark-up yang

tinggi. Senior manajemen pada bank syariah sebagaimana otoritas pengawas harus

memiliki pemahaman yang melekat terhadap risiko-risiko NPF yang dihadapi

oleh bank dan memiliki perhatian untuk mengevaluasi kondisi bank.

NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap

kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas

pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan non lancar semakin

besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan
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operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang

diperoleh bank (Satrio, 2012).

Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak

ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan non lancar

adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang

baik adalah di bawah 5% (Satrio, 2012).

2.10 Capytal Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Muhammad (2004 :95) masalah kecukupan modal merupakan hal

yang 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 ratio

tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR).

Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan dua cara (Muhammad, 2004:

95).

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan

antara modal dengan pos-pos passiva merupakan petunjuk tentang tingkat

keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio

modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (Muhammad, 2004  : 95) sebagai

berikut :

Modal dan Cadangan = 10%

Giro+ Deposito+ Tabungan
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Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup

dengan 10% dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap sehat. Ratio antara

modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan

aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh

berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal

bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (Bank for

International Settlements) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara

maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada,Eropa Barat dan Jepang.

Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988,

dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada

perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

Dalam pemenuhan kebutuhan dana, bank harus mencari alternatif-alternatif

pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan

mempunyai capital yang optimal. Capital yang optimal dapat diartikan sebagai

struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan

atau biaya modal rata-rata (Gagah, 2009).

Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah

modal minimum yang ditentukan oleh bank sentral. Modal merupakan salah satu

faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko

kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut

untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika
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nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan

yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup

besar bagi profitabilitas (Satrio, 2012). Dengan demikian sumber dana bank

syariah terdiri dari :

1. Modal Inti

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para

pemegang saham bank, yakni pemilik bank (Muhammad, 2012: 51). Pada

umumnya dana modal inti terdiri :

a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham; sumber utama dari

modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini  hanya akan timbul

apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian

saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh

bank dengan mengeluarkan dan menjual saham baru.

b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan

untuk menutup timbulnya risiko kerugian.

c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para

pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri diputuskan untuk

ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara

untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2. Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu

akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu

usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis



40

sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah

disepakati sebelumnya dan kerugian finansial menjadi beban pemilik dana

sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

3. Dana titipan

Yaitu dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa

giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi orang menitipkan dana pada bank

adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk

menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan,

bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas (Satrio, 2012):

a. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (wadiah

atau qard dan sejenisnya).

b. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and loss Sharing

Investment Account) yaitu mudharabah (General Investment

Account/mudharabah mutlaqah, Restricted Investment

Account/mudharabah muqayyadah).

2.11 Hubungan Antara DPK dengan Profitabilitas

Menurut Naufal (2012) DPK merupakan simpanan yang didapat dari

nasabah melalui giro, tabungan dan deposito. Dalam sebuah teori disebutkan

bahwa dana pihak ketiga merupakan tulang punggung dari kegiatan operasional

bank. Dana tersebut akan disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, baik

pembiayaan dengan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli

atau akad pelengkap lainnya. Pembiayaan tersebut menghasilkan revenue bagi
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hasil untuk nasabah dan juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi

besar kecilnya profitabilitas bank. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang

ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar (Arianti,

2011).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Ha1 :Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank

Syariah BUMN.

2.12 Hubungan Antara NPF dengan Profitabilitas

NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada

bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut.

NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar terhadap Total

Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin

naik keuntungannya, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan

mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini,

menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan

pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai

penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan

pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Satrio, 2012).

Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk

memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga

mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
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Ha2: Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada

Bank  Syariah  BUMN.

2.13 Hubungan Antara CAR dengan Profitabilitas

Menurut (Satrio, 2012) CAR mencerminkan modal bank sendiri  untuk

mengahasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank

dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank

sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang

menguntungkan. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset

beresiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan

kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan

masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas. Pembentukan

dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus

memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank.

Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk

menjamin kepentingan pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

Ha3: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada

Bank Syariah BUMN.
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Tabel 2.1

Penelitian-penelitian Terdahulu
No. Nama Judul Variabel X Variabel Y Sumber
1. Dea Naufal

Kharisma
(2012)

Pengaruh Dana Pihak
Ketiga dan Non Profit
Financing Terhadap
Profitabilitas Perbankan
Syariah

DPK dan
NPF

Profitabilitas Jurnal
Institut
Manajemen
Telkom

2. Edhi Satrio
Wibowo
(2012)

Analisis Pengaruh Suku
Bunga, Inflasi, CAR,
BOPO,NPF Terhadap
Profitabilitas Bank
Syariah.

Suku
Bunga,
Inflasi,
CAR,
BOPO dan
NPF

Profitabilitas Skripsi
Universitas
Diponegoro

3. Edward Gagah
Purnama
(2009)

Analisis Pengaruh
Capital Adequacy
Ratio(CAR), Loan to

Deposit Ratio
(LDR), Size, BOPO
Terhadap Profitabilitas.

CAR,
LDR, Size,
dan BOPO

Profitabilitas Tesis
Universitas
Diponegoro

4. Wuri Arianti
dan Harjum
Muharam

Analisis Pengaruh Dana
Pihak Ketiga (DPK),
Capital Adequacy
Ratio (CAR), Non
Performing Financing
(NPF) Dan Return On
Asset
(ROA) Terhadap
Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah

DPK,
CAR, NPF
dan ROA

Pembiayaan Jurnal SNA

5. Dhian Dayinta
Pratiwi

Pengaruh CAR, BOPO,
NPF Dan FDR
Terhadap Return On
Asset (ROA)
Bank Umum Syariah

CAR,
BOPO,
NPF Dan
FDR

ROA Skripsi
Universitas
Diponegoro
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2.14 Kerangka Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

1.

2.15 Perspektif Al-Qur’an Mengenai Hukum Bisnis Bank Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional

mengandung riba. Sementara hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Bahkan

agama lain juga melarang riba. Pendapat tentang bunga bank adalah riba memang

Dana Pihak Ketiga

ProfitabilitasNon Performing Financing

Capital Adequacy Ratio
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para ulama terjadi berbeda pendapat. Ada para ulama berpendapat haram, ada juga

berpendapat syubhat (samar) dan adanya juga mengganggap halal. Namun

demikian Allah berfirman dalam Al Qur’an :











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

ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imron :

130).

Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini berkata, “Allah Ta’ala melarang

hamba-hambanya-Nya kaum mu’minin dari praktek dan memakan riba yang

senantiasa berlipat ganda. Dahulu orang-orang jahiliyah bila piutang telah jatuh

tempo, mereka berkata kepada yang berutang, “Engkau melunasi hutangmu atau

membayar riba”. Bila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun

menundanya dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya.

Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi

berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Dan pada ayat

ini Allah ta’ala memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa agar

mereka selamat di dunia dan di akhirat”.

Riba menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu:
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1. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan

dari sesuatu yang dihutangkan.

2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah

membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan orang lain.

3. Berlebihan atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, riba menurut Al Mali adalah akad yang terjadi

atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut

ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah

pihak atau salah satu keduanya.

Dalam banyak hadist, Rasulullah nyata-nyata menyebutkan perbuatan

memakan riba sebagai perbuatan dosa besar.

“Dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, Jauhilah

olehmu tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan (pelakunya ke dalam neraka)

“, para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah dosa-dosa itu “. Beliau

bersabda, “Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah

kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan

riba, melarikan diri dari medan peperangan dan menuduh wanita mu’min yang

menjaga (kehormatannya) lagi baik (bahwa ia telah zina. (Muttafaqun ‘alaih”).

Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas riba dilarang dan diharamkan dalam

Islam, termasuk dalam kegiatan bank konvensional yang menerapkan bunga.

Sementara di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka perlu ada

suatu perbankan yang kegiatannya tidak mengandung riba. Artinya perbankan
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yang dalam kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip Islam yaitu perbankan

syari’ah, suatu perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam

yang bersumber dari Al Qur’an dan Sunnah Rasul karena bagi umat Islam Al

Qur’an dan Sunnah Rasul adalah mutlak ditaati dan dipedomani dalam kehidupan

sehari-hari. Dalam Al Quran Allah berfirman :



















“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Surat : An-

Nisaa Ayat : 59).
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Salah satu contoh kegiatan Muamalah adalah Mudharabah (kerjasama

bagi hasil). Konsep Mudharabah inilah yang melahirkan Bank Syari’ah di

Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10

tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

“Prinsip syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegaiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh

pihak lain (ijarah wa iqtina).

Kelahiran Bank Syari’ah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu

aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak

hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadat), tetapi

juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat).

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya

proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis

mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang
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dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional

dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan

oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola bertanggung jawab

atas kerugian tersebut. Mudharabah adalah akad yang dibolehkan dalam syariah

Islam berdasarlan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’ dan para fuqaha.

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau

qiradh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang)

untuk diperdagangkan sedangkan keuntungan itu menjadi milik bersama dibagi

menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan,

kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul

disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kalimat “keuntungan menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil

bukanlah mudharib (pengelola mudharabah). Sebab keduanya memperoleh

keuntungan bersama adalah karena pemilik modal berhak memperoleh

keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil

dari pertumbuhan modalnya. Sementara mudharib (pengelola) juga berhak

memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya

keuntungan.

Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling

membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang.

Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan
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memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang

perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling

menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk

saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam

mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Berdasarkan pembahasan dan dalil tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa Perbankan syari’ah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan

yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini

berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau

memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan

untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Dan

Perbankan Syari’ah Indonesia ditinjau dari Filsafat Hukum Islam merupakan

konsep filosofis dari Muamalah Mudharabah yaitu suatu konsep kegiatan

perbankan dengan sistem bagi hasil dan berlandaskan hukum Islam dan tidak

mengandung riba sebagaimana sebelumnya ada pada Bank Konvensional.


