
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan

Menurut Kasmir (2006:102) pembiayaan (financing) adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005:196) pembiayaan merupakan sumber

pendapatan utama bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh

perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni :

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh

penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pengawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari

bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.



b. Debitur yang bersangkutan

Dengan penyediaan dana bagi Para debitur, mereka terbantu dalam

menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang

diinginkan.

c. Masyarakat umumnya- konsumen

Masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh barang-barang

yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah.

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan

pembangunan Negara dan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan

atas keuntungan yang di peroleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan,

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar

tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak

masyarakat yang dapat dilayani.

Menurut Kasmir (2008:80) ketidakmampuan nasabah dalam melunasi

pembiayaannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan. Fungsi jaminan

pembiayaan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Nilai jaminan biasanya

melebihi nilai pembiayaan, dengan adanya jaminan pembiayaan maka bank akan

aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk

menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet.



2.2. Pembiayaan Murabahah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli

(Adiwarman karim,2004:113). Murabahah menurut Ascarya (2008:81) adalah

istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat

keuntungan (margin) yang diinginkan.

(Wiroso,2005:13) Terdapat beberapa alasan mengapa transaksi

murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah

yaitu sebagai berikut:

1) Murabahah mudah diimplementasikan dan dipahami, karena pelaku

bank syariah menyamakan murabahah ini dengan kredit investasi

komsumtif.

2) Dalam transaksi murabahah, pendapatan bank dapat diprediksi dan

bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan

diterima karena dalam transaksi murabahah hutang nasabah adalah

harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan

porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat

memprediksikan pendapatan yang akan diterima.

3) Murabahah pembayarannya dilakukan secara tangguh, dan hubungan

bank dan nasabah adalah hutang piutang. Sehingga dalam keadaan



bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang

diperjualbelikan, bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber

pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan

global.

2.2.2. Landasan Hukum Murabahah

Pandangan Islam  tentang  pembiayaan murabahah terdapat dalam surat

An-Nisa’ ayat 29, yang berbunyi:

یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن 

َ َكاَن بُِكْم َرِحیًما تََراٍض ِمْنُكْم َوَال تَْقتُلُوا أَ  .ْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.(QS.An-Nisa’:29).

2.2.3. Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah

Dari segi hukumnya bertransaksi dengan menggunakan sistem

murabahah adalah suatu hal yang dibenarkan dalam Islam. Namun setiap

usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti prosedur dalam hal

ini sesuai dengan rukun dan syarat. Menurut Zaenuri (2012:26) beberapa

syarat-syarat yang berlaku pada pembiayaan murabahah berdasarkan pendapat

para ulama fikih, yaitu :



1) Harga dasar pembelian barang harus diketahui dengan jelas.

Pembeli harus mengetahui dengan jelas berapa barang yang dibayarkan

oleh penjual untuk mendapatkan barang tersebut. Disebabkan

murabahah adalah salah satu akad yang sangat berlandaskan kepada

kepercayaan, maka jika harga dasar pembelian tidak diketahui oleh si

pembeli, maka akad murabahah dapat dikatakan gugur.

2) Margin keuntungan harus diketahui dengan jelas.

Hal ini disebabkan margin keuntungan adalah bagian dari harga jual,

maka pengetahuan akan margin keuntungan menjadi penting. Dan jika

margin ini tidak diketahui besarnya oleh si pembeli, maka akad

murabahah juga menjadi gugur.

3) Harga dasar pembelian barang tersebut harus dapat dipertukarkan.

4) Kontrak pembiayaan murabahah harus valid.

Keseluruhan kontrak harus valid termasuk dari keberadaan objek jual

belinya. Sehingga jika terdapat kecacatan pada objeknya yang

menyebabkan tidak sesuai dengan spesifikasi awalnya, maka akad

murabahah menjadi gugur.

2.2.4. Sumber Dana dan Jenis Murabahah

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah

menurut Karim (2004:117) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1) Murabahah didanai investasi tidak terikat URIA (Unrestricte

Investment Account).



2) Murabahah didanai investasi terikat RIA (Restricted Invesment

Account).

3) Murabahah didanai secara murni dengan modal bank.

Jenis murabahah menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu:

1) Murabahah tanpa pesanan

Bank syariah menyediakan barang dagangannya baik itu ada yang

pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, penyediaan barang tidak

terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

2) Murabahah berdasarkan pesanan

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.

2.2.5. Ketentuan Umum Murabahah

(Samri,2011:49) Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan

tentang pembiayaan murabahah sebagaimana yang telah tercantum dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1

April 2000 yaitu, sebagai berikut :



1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariah

islam.

b. Bank membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya.

c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bentuk

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam

kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

h. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga,akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.



2) Ketentuan murabahah kepada Nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau aset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual

beli.

d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal

pemesanan.

e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, maka

biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya

kepada nasabah.

g. Jika uang muka memakai kontrak ’urbun’ sebagai alternatif dari

uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

h. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat



pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka

nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3) Jaminan dalam Murabahah

a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

4) Hutang dalam Murabahah

a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya

kepada bank.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah

tetap harus menyediakan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau

meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian hutangnya.



b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau tidak

menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

6) Bangkrut dalam murabahah

a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.2.6. Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Menurut Suhardono (2008:70) teknis pelaksanaan murabahah secara

umum dalam perbankan syariah, yaitu :

1) Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko)

ditambah keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus menyepakati

harga jual dan jangka waktu pembayarannya.

2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati

tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan,

murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan (bitsaman

ajil).

3) Dalam transaksi ini, bila barang sudah ada diserahkan segera kepada

nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.



2.2.7 Perbedaan Pembiayaan Murabahah dengan  Pembiayaan komsumen

pada Bank Konvensional

Berikut adalah tabel perbedaan jual beli murabahah dengan

pembiayaan konsumen pada bank konvensional menurut Wiroso (2005) dalam

Nurbaya (2013:57), yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Jual Beli Murabahah dengan Pembiayaan Konsumen

No Masalah Jual Beli Murabahah Pembiayaan Konsumen

1 Akad a. Jual Beli

b. Harus ada barang

a. Pinjam Meminjam

b. Belum tentu ada

barangnya

2 Obyek

penyerahan

a. Harus terdapat

barang yang

diperjual belikan

b. Barang dapat

diserahkan sewaktu

akad

c. Barang berupa harta

yang jelas harganya

d. Barang milik

sendiri (bank)

a. Uang yang akan

dipergunakan untuk

membeli barang yang

dibutuhkan

3 Harga perolehan

barang

a. Harus diberitahukan

kepada nasabah

a. Tidak ada keharusan,

karena yang diserahkan

uang bukan barang

(bahkan tidak tahu harga

perolehannya)

4 Tanda bukti

nasabah

a. Tanda terima barang a. Tanda terima uang tunai

nasabah,promise,dst.



5 Hutang nasabah a. Sebesar harga jual,

yaitu harga

perolehan barang

ditambah

keuntungan yang

disepakati

b. Berkurang sebesar

pembayaran

angsurannyang

dilakukan (tidak

membedakan lagi

unsur pokok dan

keuntungan)

c. Bagi nasabah tidak

mengenal hutang

pokok dan hutang

margin

a. Pokok kredit ditambah

dengan bunga (tergantung

sistem bunga yang

dikenakan-

tetap,floating,dsb)

b. Berkurang sebesar

pembayaran angsuran

pokok kredit dan

pembayaran bunga (pada

umumnya bank

menggunakan sistem

perhitungan anuitas-

pembayaran angsuran

pokok kecil pada awalnya)

c. Ada hutang pokok dan

hutang bunga

6 Perhitungan

keuntungan

a. Keuntungan harus

disepakati

b. Dilakukan sekali

dari harga perolehan

barang setelah

dikurang uang muka

(jika ada). jika telah

disepakati tidak

diperbolehkan

berubah sampai

akhir akad

a. Perhitungannya dari

sisa/outstanding pokok

kredit yang diberikan

kepada nasabah (biasanya

bank mempergunakan

sistem perhitungan anuitas-

bunga besar pada awalnya,

karena modalnya

dipergunakan juga besar.

7 Nasabah melunasi

sebelum jatuh

a. Sebesar sisa

hutangnya (hutang

a. Sebesar sisa pokok kredit

dan biasanya bunga yang



tempo awal dikurangi

dengan

pembayaran

angsuran)

b. Bank syariah

diperkenankan

untuk memberi

potongan pelunasan

dipercepat, yang

besarnya merupakan

kebijakan bank

belum diterima sebagai

potongan pelunasan

b. Dengan cara perhitungan

anuitas, sisa pokok kredit

pada awalnya tersisa besar

dan secara bertahap

menurun

8 Jaminan a. Nasabah dapat

diminta untuk

memberikan

jaminan

a. Nasabah harus

menyerahkan jaminan

9 Diskon dari

supplier

a. prinsipnya menjadi

milik nasabah

b. Diskon yang tidak

jelas pemiliknya,

merupakan dana

kebijakan

a. Menjadi milik bank

sebagai pendapatan non

operasi

10 Denda a. Hanya kepada

nasabah yang

mampu tetapi tidak

mau membayar

b. Nasabah yang tidak

mampu tidak

diperkenankan

dikenakan denda

c. Denda yang

a. Bagi nasabah yang tidak

membayar dikenakan

denda (tidak

memperhatikan mampu

atau tidak mampu)

b. Denda yang diterima

diakui sebagai pendapatan

non operasi



diterima merupakan

pendapatan non

halal ( dana

kebajikan)

11 Uang Muka a. Harus diserahkan

kepada bank syariah

b. Jika pesanan

dibatalkan, maka

bank mengalami

rugi maka nasabah

harus mengganti

kerugian riil bank

dari uang muka

c. Jika dilaksanakan,

sebagai pengurang

hutang nasabah

a. Dapat disetor langsung

kepada supplier

12 Pembagian pokok

dan keuntungan

(untuk

kepentingan

bank)

a. Jika murabahah

pembayarannya

dilakukan secara

tangguh, maka

pembagian pokok

dan margin harus

dilakukan secara

proporsional merata

dan tetap selama

jangka waktu

angsuran

b. Tidak dikenal

pembayaran pokok

dulu atau margin

a. Pada umumnya bank

membedakan porsi  pokok

dan bunga

b. Pembagian dilakukan

secara anuitas, yaitu

dengan jumlah angsuran

yang sama pada awalnya

porsi pokok lebih kecil dan

porsi bunga lebih besar dan

akhir sebaliknya

c. Dimungkinkan untuk

membayar bunga dulu, atau

membayar pokok saja,dst.



2.2.8 Prosedur Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat

Indonesia

Persyaratan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat

Indonesia untuk nasabah, yaitu:

1) Mengisi formulir pembiayaan individual

2) FC KTP Suami/Istri (2 buah)

3) FC Kartu Keluarga (2 buah)

4) FC Surat Nikah (2 buah)

5) NPWP

6) Slip Gaji asli 3 bulan terakhir

7) Surat Keterangan/rekomendasi dari perusahaan

8) Jaminan berupa: Kendaraan, Tanah dan bangunan rumah (barang)

yang dibeli.

9) Rekening bank 3 bulan terakhir.

10) TDP, SIUP, SITU, Akta Pendirian, Laporan Keuangan.

Sedangkan prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank

Muamalat Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaaan perjanjian pembelian

suatu barang atau aset kepada bank, selanjutnya bank akan memberikan

aplikasi pembiayaan, dan nasabah diwajibkan untuk melengkapi

persyaratan dan mengisi aplikasi formulir pembiayaan individual

tersebut.



2) Bank akan memproses aplikasi pemohon, dengan kartu identitas yang

dimiliki pemohon dalam  aplikasi formulir pembiayaan individual,

bank akan melakukan BI checking untuk melihat riwayat pembiayaan

pemohon, jika riwayat pembiayaannya bersih atau tidak pernah

terlibat kredit macet atau black list, maka bank akan mengabulkan

permohonan pembiayaan dan untuk proses selanjutnya diajukan

survei.

3) Bank akan melakukan survei terhadap produk atau barang yang

diinginkan nasabah dan jika sesuai dengan spesifikasi permohonan

nasabah, maka bank  meminta nasabah untuk membayar uang muka

sebesar 10% dari pembelian asset dan sisa 90% peembiayaan menjadi

tanggungan bank,  hal in akan dijelaskan saat mendatangani

kesepakatan awal pemesanan, dan selanjutnya diajukan ke Komite

Pembiayaan.

4) Jika komite pembiayaan menyetujui, bank akan membeli aset yang

diinginkan nasabah, misalkan untuk pembelian rumah dan kendaraan,

maka sertifikatnya akan dilegalkan terlebih dahulu. karena secara

hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak

harus membuat akad atau kontrak jual beli.

5) Sertifikat Legal akan diantarkan atau telah berada di bank sebelum

akad dimulai, sertifikat dari aset tersebutlah yang akan menjadi

jaminan bagi bank.



6) Pada saat akad bank akan menyatakan harga perolehan barang dan

besarnya margin kepada nasabah. Disinilah bank bertindak sebagai

penjual dan nasabah sebagai pembeli dan nasabah akan menerima

barangnya dan selanjutnya diwajibkan untuk membayar cicilan barang

tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

2.3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Dendawijaya (2005) dalam Pratama Billy (2010:7) Dana - dana

yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana

terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan pemberian kredit merupakan

aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Menurut UU

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan

bahwa,”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank

Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Adnan dan Pratin (2005:37) secara teknis yang dimaksud simpanan adalah

seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan

syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Nurjaya

(2011:63) yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu Giro, tabungan dan

Deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut :

1) Giro, giro yang ada pada bank syariah disebut giro wadiah umumnya

tetap sama dengan giro konvensional, dimana bank tidak mengenakan



biaya layanan (service charge). Dana giro ini boleh dipakai bank

syariah dalam operasional bagi hasil (profit sharing). Pembayaran

kembali nilai nominal giro dijamin sepenuhnya oleh bank dan dilihat

sebagai pinjaman depositor kepada bank. Beberapa ulama memandang

giro sebagai kepercayaan, dimana dana diterima bank sebagai simpanan

untuk keamanan (wadi’ah yad al dhamanah).

2) Tabungan, tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana ada

beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan

biasanya memperoleh hasil pasti (fixed return). Pada bank bebas bunga,

tabungan juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa penabung

tidak memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung

boleh menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang

diperoleh bank dan setuju untuk berbagi resiko dengan bank.

3) Deposito, deposito pada bank konvensional menerima jaminan

pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pada bank syariah, deposito diganti dengan

simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank yang disebut

rekening investasi atau simpanan investasi yang dapat mempunyai

tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan

dikumpulkan (pooled) menjadi satu dengan simpanan investasi oleh

bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan

(financing).



2.4. Modal

Menurut Adnan dan Pratin (2005:37) modal merupakan aspek terpenting

bagi suatu unit usaha bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung

resiko. Secara tradisional modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili

kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal

didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku

dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities).

Pada suatu bank, sumber perolehan modal dapat diperoleh dari beberapa

sumber. Menurut Adnan dan Pratin (2005:37). Modal Bank mempunyai tiga

fungsi utama. yaitu :

1) Sebagai Penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian

lainnya.

2) Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit.

3) Sebagai dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk

menghasilkan keuntungan.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:46-47) Modal terdiri atas dua bagian

yaitu modal inti (primary capital)  dan modal pelengkap (secondary capital).

Dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang modal sendiri yang terdiri

dari beberapa komponen yaitu :



1)  Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh

pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor

terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggotanya.

2)  Agio Saham

Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank

sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai niminalnya.

3)  Cadangan Umum

Cadangan umum  adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba

ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat

persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai

anggaran dasar masing-masing.

4) Cadangan Tujuan

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota.

5) Laba Ditahan

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk dibagikan.

6) Laba tahun lalu

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi

pajak dab belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum

pemegang saham atau rapat anggota.jumlah laba tahun lalu yang



diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Jika bank mempunyai

saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi

faktor pengurang dari modal inti.

7) Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku

berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.jumlah laba tahun buku

berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.

Jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian

tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya

dikonsolidasikan.

Bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak perusahaan

setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan

tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank dan

lembaga keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya

dimiliki oleh bank.

Menurut Siamat (1993), Rose dan Kallori (1995), Syafi’i Antonio (2001),

Suyatno (2001), Muhammad (2002), Sudarsono (2003) dan Karim (2004) salah

satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah modal

sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada, maka bank akan dapat

menyalurkan pembiayaan semakin besar pula (Adnan dan Pratin,2005:38).



2.5. Inflasi

Salah satu dari prinsip penyaluran kredit adalah kondisi ekonomi. Dari

tingkat inflasi kita akan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi suatu negara.

Tingkat inflasi ini akan mempengaruhi penyaluran kredit. Menurut Sulong dan

Agus (2005), tingkat inflasi merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh

para pelaku ekonomi untuk menilai baik atau tidaknya kondisi perekonomian di

suatu negara. Oleh karena itu, keputusan seorang investor untuk melakukan

investasi di suatu negara dipengaruhi oleh tingkat inflasi di negara tersebut.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus.

Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara

terus menerus, akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada

tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya

jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli

masyarakat. Sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu dimana harga-

harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai inflasi minus). (Iskandar

Putong , 2003 : 254).

Macam-macam ukuran Inflasi, Menurut Adwin S.Atmadja (1999:58)

dalam Nurjaya (2011:70), yaitu sebagai berikut :

1) Inflasi ringan : Dibawah 10% (single digit)

2) Inflasi sedang : 10% - 30%

3) Inflasi tinggi : 30%- 100%

Laju inflasi tersebut bukanlah suatu standar yang secara mutlak dapat

mengindikasikan parah tidaknya dampak inflasi bagi perekonomian di suatu



wilayah tertentu, sebab hal itu sangat bergantung pada berapa bagian dan

golongan masyarakat manakah yang terkena imbas dari inflasi yang sedang

terjadi.

Menurut Sukirno (2005:11-13) Inflasi dibedakan kepada tiga bentuk

berdasarkan kepada sumber penyebabnya, yaitu :

1) Inflasi tarikan permintaan, merupakan bentuk inflasi yang diakibatkan

oleh perkembangan yang tidak seimbang antara permintaan dan

penawaran barang dalam perekonomian. Setiap masyarakat tidak

dapat secara mendadak menaikkan produksi berbagai macam barang

ketika permintaannya meningkat. Dalam keadaan seperti ini, apabila

permintaan meningkat dengan pesat sebagai akibat pertambahan

penawaran uang yang berlebihan, maka inflasi akan berlaku.

2) Inflasi desakan biaya, inflasi seperti ini biasanya berlaku ketika

kegiatan ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Pada

tingkat ini industri-industri telah beroperasi pada kapasitas yang

maksimal dan pengangguran tenaga kerja sangat rendah. Pada tingkat

kegiatan ekonomi ini tenaga kerja cenderung untuk menuntut

kenaikan gaji dan upah dan menyebabkan peningkatan dalam biaya

produksi.

3) Inflasi impor, istilah ini mulai populer semenjak tahun 1970an ketika

ekonomi dunia dilanda masalah inflasi. Sumber dari masalah tersebut

adalah kenaikan harga minyak sebanyak tiga kali lipat pada tahun

1973-1974 yang dilakukan oleh negara-negara produsen minyak di



Timur Tengah, yang pada waktu itu merupakan produsen minyak

terbesar di dunia.

Menurut Karim (2008:139) secara umum inflasi dapat mengakibatkan

ketidakstabilan ekonomi disuatu negara, penurunan investasi, mendorong

kenaikan suku bunga serta mendorong penanaman modal yang bersifat

spekulatif. Kenaikan proses produksi akan menaikkan harga barang dan turunnya

produksi. Kenaikan proses produksi tersebut terjadi pada :

1) Biaya operasional, yaitu tingkat inflasi yang lebih tinggi akan

menaikkan tingkat bunga nominal menjadi lebih tinggi dan sebaliknya

tingkat keseimbangan uang riil menjadi rendah.

2) Biaya menu (menu cost), yaitu biaya akan semakin besar karena harus

mencetak ulang (katalog), memproduksi, mendistribusi dan sebagainya,

Nurjaya (2011:75) dalam pembiayaan murabahah, bank syariah yang

bertindak  sebagai investor harus terlebih dahulu melakukan pembelian terhadap

barang yang akan dibeli nasabah dan menghitung prospek usaha yang akan

didanai oleh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Maka inflasi akan

berpengaruh dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu, sebagai berikut :

1) Inflasi secara langsung berpengaruh pada harga barang yang menjadi

objek transaksi.

2) Inflasi akan berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dan bank

kemudian hari dalam melakukan cicilan.

3) Inflasi  akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank.



2.6 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Terkait dengan fungsi utamanya yaitu untuk menciptakan dan menjaga

stabilitas nilai rupiah, BI menciptakan satu instrument khusus untuk perbankan

syariah berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang kini telah berganti

nama menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut Wirdyaningsih,

Perwata atmadja, Gemala dan Yeni (2006:149) dalam Nurjaya (2011:53) SWBI

yang sekarang disebut SBIS merupakan instrument kebijakan moneter yang

bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang

beroperasi dengan prinsip syariah.

Menurut Nurpariyani (2009:32) Bank Indonesia melakukan operasi pasar

untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar

terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus

yang sesuai dengan prinsip islam. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami

oleh perbankan islam.

(www.bi.go.id) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI/2008

tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), definisi SBIS adalah surat

berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang

Rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Para peserta yang diperbolehkan untuk

mengikuti lelang SBIS diantaranya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS.

Ketentuan lainnya Peserta SBIS wajib mengikuti persyaratan Financing to

Deposit Ratio (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat



membatalkan hasil lelang dan transaksi SBIS apabila saldo rekening giro dan

saldo rekening surat berharga BUS dan UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi.

Beberapa karakteristik SBIS yaitu, sebagai berikut :

1) Menggunakan Akad Ju’alah.

2) Satuan unit sebesar Rp.1000.000 (Satu juta Rupiah).

3) Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua

belas) bulan.

4) Dapat diagunkan kepada bank Indonesia.

5) Tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/40/DPM Tanggal 17

November 2008 tentang cara penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Lelang. Penatausahaan SBIS

menggunakan sistem pencatatan dan penatausahaan secara elektronis yang dikenal

dengan sistem BI-SSSS (Scripless Securities Settlement System) atau Sistem

Penyelitu transaksi Penyelesain Surat Berharga Tanpa Warkat yaitu transaksi

dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat

berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta,penyelenggara

dan sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RGTS) dan Benefit

yang diberikan dari SBIS bukan bunga tetapi dinamakan bonus.



2.7 Non Performing Financing (NPF)

2.7.1 Pengertian

Menurut Warjiyo (2005:435) mengemukakan perilaku penawaran atau

penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap

prospek usaha debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang

meliputi sumber dana pihak ketiga, permodalan yang dapat diukur dengan rasio

kecukupan modal (capital adequacy ratio) dan jumlah kredit bermasalah (non

performing financing).(Warjiyo dalam Wadonna luzzaty;2008;3).

Non Performing Financing merupakan pembiayaan bermasalah yang

dilakukan oleh debitur pada suatu jenis pembiayaan tertentu akibat adanya

kesengajaan atau faktor lain diluar kemampuan kendali debitur. Risiko kredit

merupakan resiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Risiko ini

muncul dari ketidakmampuan debitur untuk menunaikan kewajibannya yang telah

jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Risiko kredit yang terus berlanjut, tidak

hanya akan menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga bisa menurunkan

kualitas asset yang dimiliki oleh pihak bank.(M.Umer Chapra,2008:75).

Pembiayaan atau kredit bermasalah disebut juga Non performing

Financing pada bank syari’ah atau Non Performing Loans pada Bank

Konvensional menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit

mengalami resiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan mengalami

resiko kegagalan.Variabel tingkat resiko pembiayaan diukur dengan Non

Performing Financing (NPF). Menurut laporan tahunan Perbankan Nasional



sesuai surat edaran BI No. 9/24/DPbs 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian

kesehatan bank berdasarkan prinsip syari’ah yang dirumuskan sebagai berikut:

NPF =
( , , )

X 100%

2.7.2 Dampak Non Performing Financing

Adapun dampak Non Performing Financing (Kredit bermasalah) menurut

Mahmoeddin (2004:111-114) adalah sebagai berikut:

1) Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga

bank. Likuiditas dapat dilihat dan dibaca dari posisi neraca yaitu aktiva

lancar dibandingkan dengan hutang jangka pendek. Jika hutang atau

kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya

sisi aktiva lancar, antara lain dengan meningkatnya KAS melalui

penerimaan kredit yang jatuh tempo. Jika kredit yang jatuh tempo atau

mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu

mengangsur karena kredit tidak lancar, atau bermasalah, maka Bank

terancam menjadi tidak likuid. Jika bank tidak likuid, maka dapat

mengurangi kepercayaan para pemilik dana. Jika para pemilik dana

tidak percaya,maka mereka bisa menarik dananya kembali, bank

terancam tidak mampu beroperasi.

2) Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban

jangka panjangnya. Kemampuan ini dihitung dengan membagi seluruh

aktiva dengan seluruh passiva dalam neracanya. Adanya kredit



bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat

mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya.

Jika kerugian tersebut cukup besar, bank dapat mengalami kerugian

yang besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi,

dengan mencairkan aktiva tetapnya guna memenuhi segala

kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika dalam likuidasi tersebut,

ternyata bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka berarti

solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang.

3) Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan

berupa bunga kredit. Jika kredit lancar dan tidak bermasalah, maka

bank dapat memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4) Biaya-biaya tambahan

Biaya-biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya

kredit bermasalah. Biaya yang timbul sebagai biaya tambahan itu antara

lain:

a) Legal cost yaitu biaya yang timbul karena penanganan kredit

bermasalah dari aspek-aspek hukumnya, dengan tujuan akhir

adalah memperkuat posisi bank secara hukum, seperti biaya

pengikatan jaminan, biaya penasehat hukum, biaya perizinan,

biaya perpanjangan izin.

b) Administrative cost, yaitu biaya penanganan kredit bermasalah

dalam hal pemeliharaan administrasi, agar dapat dikerjakan



secara rapi, teliti, dan sistematis guna memperlancar setiap

usaha penyelamatan kredit. Biaya ini kadang-kadang cukup

besar . biaya ini antara lain, biaya penyusunan laporan khusus

dan biaya pemeriksaan intern.

c) Opportunity cost ialah biaya yang diperhitungkan karena aktiva

yang seharusnya produktif menjadi tidak produktif dan mati

tertanam dalam kredit macet. Biaya karena hilangnya

kesempatan bank untuk menginvestasikan dana yang terserap

oleh kredit macet.

d) Carryng cost ialah biaya yang timbul karena adanya kredit yang

dihapuskan, dengan kata lain bank kehilangan dana yang cukup

besar. Untuk memperolehnya kembali sebagai penggantian,

maka bank harus mengeluarkan kredit yang sehat minimal 20

kali lipat (dengan asumsi net interest margin adalah 50%). Jadi

setiap Rp 1 juta kredit yang dihapuskan, diperlukan kredit baru

untuk menutup kerugian tersebut sebesar Rp 20 Juta.

e) Management cost ialah biaya untuk penanganan kredit

bermasalah karena memerlukan manajemen yang efektif

dengan cara kerja yang terpadu dan terarah pada sasaran utama

demi penyelamatan aset bank. termasuk dalam kelompok ini

adalah biaya asuransi, biaya monitoring, biaya konsultan, biaya

akuntan publik dan dokumentasi.



f) Intangible cost ialah biaya yang perlu diperhitungkan karena

rusaknya citra bank, dan ini tidak terukur. Untuk memperoleh

kembali kepercayaan masyarakat perlu usaha insentif.

5) Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.

Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktivitas yang dituangkan

dalam rumus ROE (return on equity) dan ROA (return on assets). Jika

kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

6) Bonafiditas

Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada

suatu bank. Hal ini bukanlah masalah mudah, karena ini menyangkut

citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

7) Tingkat kesehatan bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat

kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan

bisa menghadapi likuidasi.

8) Modal bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan

perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka

modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

2.7.3 Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Adapun kriteria penilaian peringkat Non Performing Financing menurut

Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Peringkat Non Performing Financing

Peringkat Nilai NPF Predikat

1 NPF < 2% Sangat Baik

2 2% ≤ NPF < 5% Baik

3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Baik

4 8% ≤ NPF < 12% Kurang Baik

5 NPF ≥ 12% Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 9/24/DPbs tanggal 30 Oktober 2007



2.8. Penelitian Terdahulu

No Nama

Peneliti

Judul Hasil Penelitian

1 Endang

Nurjaya

(2011)

Analisis Pengaruh

Inflasi, Sertifikat Bank

Indonesia Syariah

(SBIS), Non

Performing Financing

(NPF) dan Dana Pihak

Ketiga terhadap

Pembiayaan

Murabahah pada Bank

Syariah di Indonesia

(Periode Januari 2007-

Maret 2011)

Inflasi mempunyai pengaruh

positif terhadap pembiayaan

murabahah, Sertifikat Bank

Indonesia Syariah (SBIS)

mempunyai pengaruh negatif

terhadap pembiayaan murabahah,

Non Performing Financing (NPF)

mempunyai pengaruh positif

terhadap pembiayaan murabahah,

dan Pengaruh Dana Pihak Ketiga

(DPK) mempunyai pengaruh

positif terhadap pembiayaan

murabahah.

2 Dwi

Nurapriyani

(2009)

Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi

Pembiayaan

Murabahah di Bank

Syariah Mandiri

Periode Tahun 2004-

2007

NPF berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap pembiayaan

murabahah, SWBI berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap

pembiayaan murabahah, Suku

bunga konvensional berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap

pembiayaan murabahah.

3 khadijah

Hadiyyatul

Maula (2008)

Pengaruh Simpanan

(Dana Pihak Ketiga),

Modal Sendiri, Marjin

Keuntungan dan NPF

(Non Performing

Simpanan (Dana Pihak Ketiga)

berpengaruh negatif terhadap

pembiayaan murabahah, Modal

Sendiri dan Margin keuntungan

berpengaruh positif dan signifikan



Financing) terhadap

Pembiayaan Murabahah

pada Bank Syari’ah

Mandiri

terhadappembiayaan murabahah,

dan NPF (Non Performing

Financing) berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap

pembiayaan murabahah.

4 Akhyar

Adnan dan

Pratin (2005)

Analisis Hubungan

Simpanan, Modal

sendiri, NPL,

Prosentase Bagi Hasil

dan Mark-up

Keuntungan terhadap

Pembiayaan pada

Perbankan Syariah .

Simpanan (Dana Pihak ketiga)

mempunyai hubungan positif

secara signifikan terhadap

pembiayaan, Ekuitas mempunyai

mempunyai hubungan positif

secara tidak signifikan terhadap

pembiayaan, NPL mempunyai

hubungan positif tidak signifikan

terhadap pembiayaan, Margin

mempunyai hubungan negatif

tidak signifikan terhadap

pembiayaan.

5 Billy Arma

Pratama

(2010)

Analisis Faktor-faktor

yang mempengaruhi

kebijakan Penyaluran

kredit Perbankan (Studi

pada Bank Umum di

Indonesia Periode

Tahun 2005-2009)

DPK berpengaruh positif terhadap

kredit perbankan, CAR

berpengaruh positif terhadap

kredit perbankan, NPL

berpengaruh negatif terhadap

kredit perbankan, Suku bunga SBI

berpengaruh negatif terhadap

kredit perbankan.



6 Dida Yunta

Hendrasman

(2008)

Analisis Pengaruh

Simpanan, Modal

Sendiri, Non

Performing Financing,

Prosentase bagi hasil

dan Mark up

keuntungan

pembiayaan pada

perbankan syariah

(Studi Kasus Bank

Syariah Mandiri)

Simpanan berpengaruh signifikan

terhadap jumlah pembiayaan,

Modal berpengaruh signifikan

terhadap pembiayaan, NPF

berpengaruh tidak signifikan

terhadap pembiayaan, Prosentase

bagi hasil dan mark up

keuntungan berpengaruh

signifikan terhadap pembiayaan

pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan  pada  landasan  teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka

sebagai dasar perumusan hipotesis disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan

dalam model penelitian pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

Dana Pihak Ketiga

(DPK)

Pembiayaan

Murabahah

Modal

Inflasi

Sertifikat Bank
Indonesia Syariah

Non Performing
Financing



2.9 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah dan landasan teori yang telah

diteliti maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut Dendawijaya (2005) dalam Pratama Billy (2010:7) Dana-dana

yang dihimpun dari masyarakat (Dana pihak ketiga) merupakan sumber dana

terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan pemberian kredit merupakan

aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Hasil

Penelitian Pratama Billy (2010:11) mengindikasikan bahwa peningkatan atau

penurunan DPK mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. Semakin

tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong jumlah

kredit yang disalurkan.

Nurjaya (2011:138) Dana Pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan

signifikan positif dengan pembiayaan murabahah, dimana semakin meningkat

Dana Pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan bank, maka semakin banyak pula

pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada

masyarakat.

Dari Uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahahpada

PT. Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2006 – September 2013.

2. Pengaruh Modal terhadap Pembiayaan murabahah

Menurut Adnan dan Pratin (2005:37) modal merupakan aspek terpenting

bagi suatu unit usaha bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung



resiko. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk

kepercayaan masyarakat dalam melakukan pembiayaan. Hasil Penelitian Dida

Yunta Hendrasman (2008) menyimpulkan bahwa variabel modal (ekuitas)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan jangka panjang yang

disebabkan karena ekuitas merupakan sebagai tambahan sumber dana dalam

pembiayaan.

Hasil  penelitian  Maula Khadijah (2008:97) mengindikasikan bahwa

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Besarnya modal sendiri yang ada pada Bank Syariah Mandiri mempengaruhi

jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank. Semakin besar modal yang

dimiliki bank maka akan  meningkatkan pembiayaan yang diberikan.

Dari Uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H2: Modal berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada PT.Bank

Muamalat Indonesia periode Maret 2006 – September 2013.

3. Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan murabahah.

Menurut kasmir (2008;91) salah satu dari prinsip penyaluran kredit adalah

kondisi ekonomi. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi

sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2005:154) yang berkenaan tentang krisis pada

tahun 1997-1998 menyimpulkan bahwa tingkat inflasi yang meningkat akan

mengakibatkan meningkatnya suku bunga pinjaman pada lembaga keuangan

konvensional dan akan berpengaruh kepada meningkatnya tingkat sewa modal.



Hal ini akan menyebabkan menurunnya aset perbankan dan berpengaruh kepada

penyaluran kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaya (2011:113) inflasi yang meningkat

tetapi tidak terlalu tajam peningkatannya akan membuat nasabah/masyarakat

bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Objek transaksi atau harga

barang yang meningkat pada tahun ini akan meningkatkan pula pengembalian

pembiayaan (cicilan) bagi calon nasabah. Tetapi berbeda dengan nasabah yang

telah mengajukan pembiayan sebelum kenaikan inflasi, pembayaran cicilan tidak

meningkat melainkan tetap sebesar akad awal.

Dari Uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H3: Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT.

Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2006 - September 2013.

4. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan

murabahah

Nurapriyani (2009:27) Penggunaan SWBI selain menjadi piranti untuk

pengendalian uang beredar juga dijadikan sarana penitipan jangka pendek

khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Semakin tinggi tingkat

bonus SWBI maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan

berkurang.

Hasil penelitian Nurjaya (2011:133) menunjukkan bahwa variabel SBIS

memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dilihat dari

sisi likuiditas yang berlebih maka bank syariah akan membeli SBIS dan yang



terjadi akan menurunkan sisi pembiayaan murabahah karena dana bank sudah

digunakan untuk membeli SBIS.

Dari Uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H4: Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan

murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2006–

September 2013.

5. Pengaruh Non Performing Financing terhadap pembiayaan Murabahah

Menurut Billy Arma Pratama (2010:12) NPL berpengaruh negatif terhadap

kredit perbankan. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin tinggi NPL akan

mendorong penurunan jumlah kredit yang disalurkan, begitupun sebaliknya.

Dengan tingginya NPL perbankan akan lebih berhati-hati (selektif) dalam

menyalurkan kredit.

Berdasarkan hasil pengujian Nurapriyani (2009:51) menunjukkan bahwa

NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Semakin tinggi NPF, maka akan semakin buruk kualitas aktiva produktif bank

yang mempengaruhi biaya dan permodalan bank dan harus mengeluarkan PPAP

(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Bila ini terus menerus

terjadi maka modal bank akan tersedot oleh PPAP sehingga menurunkan

profitabilitas bank. Dengan kata lain, peningkatan nilai NPF akan menurunkan

jumlah pembiayan pembiayaan murabahah.



Dari Uraian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H5: Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan

murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2006-

September 2013.

6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), modal, inflasi, Sertifikat Bank Indonesia

(SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh

terhadap pembiayaan murabahah

H6: Dana Pihak Ketiga (DPK), modal, inflasi, Sertifikat Bank Indonesia

(SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode Maret 2006-September

2013.




