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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam

Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan pengertian bank

umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Bank Umum Syariah

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga

dengan Islamic Banking. Islamic Banking menurut Rivai dan Veithzal

(2008) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip

yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara

keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan

hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpan dana dan atau

pembiayaan kegiatan usaha.
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Karakteristik utama bank syariah adalah tidak adanya bunga

sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik ini yang

menjadikan perbankan syariah lebih unggul dalam beberapa hal

termasuk dalam kegiatan operasional yang dijalankan.

2.1.2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Karim (2011:321) adalah transaksi

penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra

yang tidak bertentangan dengan Syariah dan Standar Akuntansi

Perbankan Syariah. Pembiayaan merupakan pendanaan yang

diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang

lain. Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro merupakan

peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha,

meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan

terjadi distribusi pendapatan. (2) secara mikro merupakan upaya

memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan

sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana, Muhammad (2005).

Tujuan alokasi dana untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup

dan resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan

masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi

pengalokasian dana bank, dengan nilai antara 70 persen sampai
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dengan 80 persen dari volume usaha bank, Siamat (2005). Oleh karena

itu, dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan utama bank berasal

dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil,

mark up, maupun pendapatan sewa. Seluruh pendapatan yang

diperoleh dari pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan

profitabilitas bank yang tercermin dari perolehan laba yang optimal.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat

dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-

mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah, Antonio (2001:90).

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua

yaitu: (1) pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan

kebutuhan produksi dan (2) pembiayaan konsumtif, untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi.

2.1.3.Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang bermakna memukul

atau berjalan. Memukul atau berjalan dalam hal ini di artikan sebagai

proses sedangkan memukul (melangkahkan) kakinya dalam

menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Keuntungan yang

diperoleh dari hasil kerja sama ini kemudian dibagi menurut

kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tetapi seluruh kerugian akan

ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian yang terjadi itu bukan

disebabkan oleh kelalaian mudharib. Jika terjadi kerugian, maka
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pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin

seluruh modalnya sedangkan pihak mudharib akan mengalami

kerugian dari segi pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan

sebagainya. Akan tetapi, jika kerugian tersebut terjadi karena akibat

kelalaian atau kecurangan pihak mudharib, maka ia harus bertanggung

jawab atas kerugian tersebut.

Pengertian mudharabah dalam konsep pembiayaan

mudharabah pada Lembaga Keuangan Syari’ah dalam Fatwa Dewan

Syari’ah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh) (Fatwa MUI 07/2000), yakni pembiayaan yang

disalurkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain

untuk usaha yang produktif, LKS bertindak sebagai Shaahibul Maal

(pemberi dana) dan pengusaha sebagai Mudharib (Pengelola Usaha).

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2011:204) adalah

bentuk kontrak dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh

pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk

mendapatkan untung. Sedangkan pembiayaan mudharabah menurut

Antonio (2001:95) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)

modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola.

Pembiaayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner
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yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke

perusahaan komersial.

Manfaat pembiayaan mudharabah bagi pemilik modal maupun

pengelola usaha adalah (1) bank akan menikmati peningkatan bagi

hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat, (2) bank tidak

berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara

tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank

sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread, (3)

pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha

nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, (4) bank akan lebih

selektif dan hati - hati mencari usaha yang benar - benar halal, aman,

dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar -

benar terjadi itulah yang akan dibagikan, (5) prinsip bagi hasil dalam

al-mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank

akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan

terjadi krisis ekonomi, Antonio (2001:97).

Syarat akad pembiayaan mudharabah adalah (1) modal harus

berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus

tunai atau bukan piutang, (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak,

besar keuntungan disepakati pada waktu kerugian. Rukun akad
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pembiayaan mudharabah adalah (1) pelaku, (2) objek mudharabah, (3)

ijab dan qabul dan (4) nisbah keuntungan, Karim(2011).

Tehnik pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia

adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja

dan penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode

revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil

kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada

ketidakpastian usaha dan biaya - biaya yang ditimbulkan dalam proses

tersebut, Ascarya (2011).

2.1.4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah menurut MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak

atau lebih dimana mereka secara bersama - sama memadukan seluruh

bentuk sumber daya baik berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pembiayaan musyarakah menurut Karim (2011) adalah akad

kerja sama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk

menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam

suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional

sesuai dengan kontribusi modal. Menurut Antonio (2001:90)

pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing - masing pihak memberikan
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kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan

musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana

dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu

investasi.

Syarat akad musyarakah adalah (1) berlakunya akad, (2)

sahnya akad, (3) terealisasinya akad, (4) syarat lazim. Rukun akad

musyarakah adalah (1) pelaku akad, (2) objek akad, (3) ijab dan qabul,

Ascarya (2011). Resiko pembiayaan musyarakah sebagaimana

diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan

dapat diukur dengan mengetahui besarnya credit risk (kredit macet)

yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total

pembiayaan yang disalurkan.

2.1.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. Profitabilitas merupakan

naiknya ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan

kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang

mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang

berasal dari hasil atau investasi dan pemilik.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas

bank adalah ROE (Return On Equity) yaitu rasio yang
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menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk

menghasilkan keuntungan, dan ROA (Return On Assets) adalah rasio

yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan

laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas bank

syariah di Indonesia yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap aset

(ROA) termasuk untuk Unit Usaha Syariah. ROA digunakan untuk

mengukur profitabilitas karena Bank Indonesia sebagai pembina dan

pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu

bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dana simpanan

masyarakat.

2.1.6. Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan

bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai

kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran

angsuran pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo,

atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat

diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan

dimana pembayaran yang dilakukan tersendat - sendat dan tidak

mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit

yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih, Hadiyati

(2013)
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Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan yang bersifat

internal dan  karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali

nasabah peminjam, Siamat (2005). Faktor internal dapat berupa

ketidakmampuan dalam mengelola usaha (mismanagement) dan

terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian

pembiayaan (side streaming). Sedangkan faktor eksternal lebih

disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai

tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang

saat ini (sunset industry).

2.1.7. Tingkat NPF Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan

Musyarakah

Setiap pembiayaan memiliki resiko yang dihadapi oleh pihak

bank maupun nasabah. Menurut Antonio (2001) terdapat resiko

dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah,

terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu

(1) side streaming, dimana nasabah menggunakan dana itu bukan

seperti yang disebut dalam kontrak, (2) lalai dan kesalahan yang

disengaja, dan (3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila

nasabahnya tidak jujur.
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2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Keterkaitan antara resiko dalam pembiayaan yang berkorelasi dengan

Non Performing Financing dan berpengaruh terhadap naik turunnya

profitabilitas bank syariah sudah banyak dilakukan. Non Performing Financing

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kerugian akibat resiko

pembiayaan. Semakin tinggi Non Performing Financing maka, semakin rendah

profitablitas pada bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2008) menyebutkan bahwa

secara simultan dan parsial terdapat pengaruh negatif resiko pembiayaan

mudharabah maupun pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank

syariah. Hadiyati (2013) menyatakan bahwa secara simultan variabel Non

Performing Financing pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian selanjutnya oleh Fitriyani (2013) menyimpulkan bahwa tingkat

resiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang

diukur dengan menggunakan ROA. Rochmatika (2012) yaitu hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian sebelumnya Hadiyati (2013) menyimpulkan bahwa

secara parsial, Non Performing Financing pembiayaan mudharabah berpengaruh

negatif dan Non Performing Financing pembiayaan musyarakah tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas.
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Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

H2(-)

H1(+)

H3(-)

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

2.3. HIPOTESIS PENELITIAN

H1 : non performing financing pembiayaan mudharabah dan non performing

financing pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas

pada Bank Umum Syariah.

H2 : non performing financing pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

H3 : non performing financing pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif

terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Non Performing Financing
Pembiayaan Mudharabah

(X1)

Non Performing Financing
Pembiayaan Musyarakah

(X2)

Profitabilitas

(Y)
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