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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Nur Anisa Qadriyah, (2003), dalam Skripsi berjudul “Pengaruh Jenis Produk 

Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Pembiayaan terhadap Non 

Performing Financing pada Perbankan Syariah Bandung.Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga variabel utama yaitu jenis produk pembiayaan,jenis pembiayaan, 

dan jenis sektor pembiayaan.Dalam skripsi ini mengatakan ketiga variabel diatas 

berpengaruh secara simultan (bersama sama) terhadap Non Performing Financing 

pada Perbankan syariah. 

Mutiara Anggita Rahardja, (2004), dalam Skripsi berjudul“Pengaruh Jenis 

Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Pembiayaan terhadap Profit 

expense ratio pada Perbankan Syariah di Bandung.Variabel utama yang digunakan 

sama dengan peneliti sebelumnya,akan tetapi perbedaan ada pada variabel dependent 

dimana disini menggunakan profit expense ratio.Dalam skripsi ini mengatakan ketiga 

variabel tersebut berpengaruh secara parsial terhadap profit expense ratio pada 

Perbankan Syariah. 

Aris Sukamto, (2005), dalam Skripsi berjudul “Pengaruh Tingkat Debt 

Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio (Studi Pada Bank 

Muamalat).Hasil penelitian ini mengatakan Debt Financing dan Equity Financing 

mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap 

Profit Expense Ratio (PER). 
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2.2 Sumber Dana Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Sumber Dana Bank 

 Dalam buku “Manajemen Perbankan” tahun 2000, Kasmir mendefinisikan 

sumber dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. 

Menurutnya, perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari 

simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai 

operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan 

atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan 

dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang 

ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. 

Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda 

sumbernya, dengan jika bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan 

perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam 

berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru 

atau perluasan usaha maka diperoleh dari modal sendiri. 

 Secara garis besar sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh dari: 

1. Dana dari bank itu sendiri  (Dana Pihak Pertama) 

2. Dana dari lembaga lainnya  (Dana Pihak Kedua) 

3. Dana dari masyarakat luas  (Dana Pihak Ketiga) 
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2.2.2. Dana dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama) 

Dana pihak pertama maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. 

Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk 

memperoleh dana dari luar. Salah satu jenis dana pihak petama adalah modal setor 

dari para pemegang sahamnya. Selain itu dana pihak pertama dapat pula berupa 

cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. 

 Keuntungan dari sumber dana pihak pertama adalah imbalan (bagi hasil) yang 

relatif lebih kecil dibandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan 

lainnya yaitu mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Sedangkan 

kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai 

prosedur yang relaif lama. Kemudian perlu diingat bahwa penggunaan dana sendiri 

harus diseimbangkan dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana 

pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa. 

 

2.2.3. Dana dari Lembaga Lainnya  (Dana Pihak Kedua)  

Dalam prakteknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. 

Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara 

waktu saja. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau 

membayar transaksi transaksi tertentu.  
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2.2.4. Dana dari Masyarakat Luas  (Dana Pihak Ketiga) 

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi 

bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya 

dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika 

dibandingkan dengan sumber dana yang lainnya. Untuk mempeoleh dana dari 

masyarakat luas, Bank Syariah dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu 

: giro, tabungan dan deposito. 

 

2.2.4.1 Giro Syariah 

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan (Undang-Undang RI 

No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 1992 tentang 

Pebankan).Adapun yang dimaksud dengan giro syariah menurut Dewan Syariah 

Nasional yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan 

berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

1. Giro Wadiah 

Yang dimaksud dengan giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan 

akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya 

menghendaki.  
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Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip 

wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan 

hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang 

titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang 

disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban 

memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, 

Bank Syariah diperkenankan memeberikan insentif berupa bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya. 

Beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut : 

 Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan 

syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut. 

 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau 

ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan 

tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada 

pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak 

boleh diperjanjikan di muka. 

 Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on 

call), baik sebagian ataupun seluruhnya. 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank dapat memberikan bonus 

atas penitipan dana wadiah. Pemberian bonus merupakan kewenangan bank dan tidak 

boleh diperjanjikan di muka.  
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2. Giro Mudharabah 

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan 

berdasarkan akad mudharabah. Giro mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni 

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama diantara 

keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang  diberikan pemilik dana 

kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek 

investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola 

dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam 

kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam 

usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, 

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. 

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib 

memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau 

bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul 

akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak 

sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. 

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah,Bank Syariah akan 

membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati 

dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, 

bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh 

kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank 

bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. 
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Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro 

dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank 

tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giran tanpa persetujuan 

yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro 

mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat 

perhitungan bagi hasil. 

 

2.2.4.2 Tabungan Syariah 

Disamping giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk 

penghimpunan dana (funding) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah 

Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang 

dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

1. Tabungan Wadiah 

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad 

wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai 

dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, Bank 

Syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah.  
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Beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut : 

1. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus 

dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik 

harta.  

2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang 

menjadi tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan 

imbalan dan tidak menanggung kerugian. 

3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah 

insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening. 

 

2. Tabungan Mudharabah 

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang 

dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Sama seperti giro mudharabah, tabungan 

mudharabah pun mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada 

ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam 

mengelola hartanya. 

 

2.2.4.3 Deposito Syariah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan 

deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
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waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang 

bersangkutan. 

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI 

telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah 

deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. 

Bank Syariah betindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan 

nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagaii macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan 

akad mudharabah dengan pihak ketiga. 

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib 

memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau 

bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul 

akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak 

sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh 

keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. 

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagi 

hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank 

tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh 

kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank 

bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. 
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Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua 

bentuk mudharabah, yakni: Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment 

Account,(URIA) dan Mudharabah Muqayyadah restricted Investment Account (RIA) 

1. Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account) 

Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak 

memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola 

investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. 

Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

mengeinvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan 

memperoleh keuntungan. 

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah, basis 

perhitungan adalah bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak 

termasuk tanggal pembukaan deposito yang bersangkutan dan tanggal jatuh tempo. 

Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut adalah hari 

kalender bulan yang bersangkutan (28 hari,29 hari, 30 hari, 31 hari). 

 Dalam hal pencairan deposito mudharabah mutlaqah dengan pembayaran 

bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, Bank Syariah dapat 

mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari 

nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah.Klausul denda harus ditulis dalam 

akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito mudharabah 

mutlaqah semua jangka waktu (1,3,6,12 bulan) untuk disepakati bersama oleh 

nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi milik nasabah dan belum 

dibayarkan, harus dibayarkan. 
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2. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account) 

Dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan 

atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik 

yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, 

Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam 

menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan 

memperoleh keuntungan. 

Deposito Mudharabah Muqayyadah dengan pembayaran bagi hasil secara 

bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda 

sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah muqayyadah. Klausul denda 

harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan 

deposito mudharabah muqayyadah semua jangka waktu (1,3,6,12 bulan) untuk 

disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi 

milik nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan. 

 

2.3  Penyaluran Dana Bank Syariah 

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya yaitu : 

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip jual – beli. 

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa 
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3. 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 di 

depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli 

seperti Murabahah, Salam, dan Istishna, Qardh 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 (equity financing). 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, Muzara’ah, dan Musaqah. 

 

2.3.1   Prosedur Pembiayaan  

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk 

melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan 

pembiayaan menempuh prosedur pembiayaan yang sehat. Persetujuan pembiayaan 

kepada nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai 

aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan 

keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala 

kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. 

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk 

memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan didasarkan atas penilaian terhadap 
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seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara  bersamaan 

(customer’s total liability). Proses pembiayaan digambarkan dalam skema berikut ini 

 

Skema Proses Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Pembiayaan 

Analisis Pembiayaan 
Evaluasi masing – masing Permohonan 

Evaluasi kesesuaian dengan kebijakan 

Struktur Pembiayaan 

Realisasi Pembiayaan 

Pembinaan & Pengawasan (monitoring) 
Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan 

Penyelesaian Pembiayaan  
Review pembiayaan  

Pemecahan masalah pembiayaan 
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2.3.2 Debt Financing 

2.3.2.1 Murabahah 

a. Pengertian 

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai Murabahah. Murabahah 

berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual – beli di mana bank 

menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah 

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya 

dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini 

barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara 

tangguh. 

Landasan syariah  

Al – Qur’an surat Al – Baqarah 275 : 

”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

 (Syafe’i Antonio 1999:160) 

 

Al – Hadits :  

“Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang 

didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, bukan untuk dijual. (Syafe’i Antonio 1999:160) 
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b. Syarat Bai’al Murabahah 

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan  

3. Kontrak harus bebas dari riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 

sesudah pembelian  

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk 

pembelian barang – barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti 

melalui Letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana 

dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan 

pada umumnya. 

d. Manfaat 

Adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual 

dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al murabahah juga sangat 

sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank Syariah. 

e. Risiko 

1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran 

2. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual – beli tersebut 
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3. Penolakan nasabah; barang yang sudah dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah 

4. Dijual; Nasabah bebas menjual asetnya sehingga risiko untuk default akan 

besar. 

 

2.3.2.2 Salam 

a. Pengertian 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum 

ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran 

dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. 

Dalam praktek, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan 

menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara 

cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah 

ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut 

pembiayaan talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank menjualnya 

secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual – beli dan jika telah disepakati 

tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan 

dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh 

bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. 

 

 

 



28 

 

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Baqarah 282 :  

“Hai orang – orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.” (Syafe’i Antonio 1999:167) 

 

Al – Hadits :  

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di 

mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah – buahan (untuk 

jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata : “Barangsiapa yang 

melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas 

dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (Syafe’i 

Antonio 1999:168) 

 

Rukun Bai’as salam : 

1. Muslam atau pembeli 

2. Muslam ilaih atau penjual 

3. Modal atau uang 

4. Muslam fihi atau barang 

5. Sighat atau ucapan 

c. Syarat Bai’as Salam 

1. Modal Transaksi bai’as Salam 

a. Modal harus diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui 

jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran 

adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai  

b. Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan 

pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. 

2. Al – Muslam Fiih (Barang) 

a. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang 
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b. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan 

akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut  

c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari 

d. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda 

pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi’i membolehkan 

penyerahan segera 

e. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk 

penyerahan barang 

f. Tempat penyerahan sesuai yang telah disepakati oleh kedua pihak 

g. Tidak boleh mengganti mulam fiih dengan barang lain 

d. Aplikasi dalam Perbankan 

1. Dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu 

yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Dan bank melakukan akad bai’as 

salam dengan pembeli kedua. Inilah yang disebut sebagai Salam 

Paralel. 

2. Dipergunakan pada pembiayaan barang industri 

e. Manfaat 

Adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada 

pembeli. 
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2.3.2.3 Istishna 

a. Pengertian 

Produk istishna menyerupai produk Salam, namun dalam Istishna 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. 

Skim Istishna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan 

manufaktur dan konstruksi.  

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Baqarah 282 :  

“Hai orang – orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.” (Syafe’i Antonio 1999:168) 

 

Al – Hadits :  

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di 

mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah – buahan (untuk 

jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata : “Barangsiapa yang 

melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas 

dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (Syafe’i 

Antonio 1999:168) 

 

 

 

2.3.1.4 Ijarah 

a. Pengertian 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya 

prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual – beli, namun perbedaannya terletak pada 

objek transaksinya. Bila pada jual – beli objek transaksinya adalah barang, maka pada 

ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, Bank dapat saja menjual 

barang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal 
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ijarah muntahiyyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). 

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 233 :  

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan” (Syafe’i Antonio 1999:181) 

 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

Bank Islam yang mengoperasikan produk ijarah, dapat melakukan leasing, 

baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Namun pada umumnya, 

bank – bank tersebut lebih banyak menggunakan ijarah muntahia bittamlik lantaran 

lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk 

mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya.  

d. Manfaat 

Adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok 

e. Risiko 

1. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja 

2. Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan 

bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan 

harus dilakukan oleh pihak bank 
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3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset 

tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan 

mengembalikan sebagian kepada nasabah 

2.3.2.5  Hiwalah 

a. Pengertian 

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang 

lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan 

pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan 

muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. 

b. Landasan Syariah 

Al – Hadist :  

“Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu 

adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan 

(dihiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hiwalah itu.” 

(Syafe’i Antonio 1999:193) 

 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

Kontrak hiwalah dalam perbankan biasanya diterapkan  pada: 

1. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki 

piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, 

bank lalu membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak 

ketiga itu. 

2. Post-dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa 

membayarkan dulu piutang tersebut. 
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3. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan 

hiwalah. Hanya, dalam bill discounting, nasabah harus membayar 

fee, sementara pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak 

hiwalah. 

d. Manfaat 

1. Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan 

simultan 

2. Tersedianya talangan dana untuk hibah  bagi yang membutuhkan  

3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan non 

pembiayaan bagi Bank Syariah. 

Risiko 

Adanya kecurangan yang harus diwaspadai dari kontrak hiwalah adalah 

adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wanprestasi/ingkar 

janji untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank. 

 

2.3.2.6 Rahn 

a. Pengertian 

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa 

rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. 
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b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Baqarah ayat 283 : 

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Syafe’i Antonio 

1999:196) 

 

Al – Hadist : 

”Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi 

dan menjaminkan kepadanya baju besi.”(H.R. Bukhari-no 1926, kitab Al 

Buyu -, dan Muslim) (Syafe’i Antonio 1999:196) 

 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

1. Sebagai produk pelengkap 

Rahn dipakai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan 

(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai’al 

murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi 

akad tersebut. 

2. Sebagai produk tersendiri 

Dibeberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad 

rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. 

Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn tidak dikenakan bunga, 
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yang dipungut dari nsbah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, 

penjagaan, serta penaksiran 

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria : 

a) Milik nasabah sendiri 

b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar 

c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank 

d. Manfaat 

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain – main 

dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank 

2. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang 

deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah 

peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) 

yang dipegang oleh bank. 

3. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah 

barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan 

dana 

e. Risiko 

1. Risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi) 

2. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak 
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2.3.2.7 Qardh 

a. Pengertian 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Hadid ayat 11 : 

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Alllah pinjaman yang baik, maka 

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak.” (Syafe’i Antonio 1999:200) 

 

Al – Hadist  

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa : Nabi Muhammad SAW berkata :”Bukan 

seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali 

kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (Syafe’i Antonio 1999:200) 

 

 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti 

loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan 

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan 

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 

Misalnya sebagai dana talangan haji, pinjaman kepada pengurus 

bank 
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2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia 

tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam 

bentuk deposito. Sebagai produk kartu kredit syariah, dimana 

nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank 

melalui ATM 

3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut 

perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan 

pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil 

d. Manfaat 

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak 

untuk mendapat talangan jangka pendek 

2. Qardh al hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda Bank 

Syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung 

misi sosial, disamping misi komersial 

3. Adanya misi sosial kemasyarakatn ini akan meningkatkan citra 

baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah  

e. Risiko 

Risiko yang terkandung dalam qardh terhitung tinggi karena ia dianggap 

pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. 
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2.3.3 Equity Financing 

2.3.3.1 Musyarakah 

a. Pengertian 

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 

di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis : musyarakah pemilikan dan 

musyarakah akad (kontrak). Dalam musyarakah pemilikan, kepemilikan dua orang 

atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang 

dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana 

dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal 

musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. 

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat An – Nisaa ayat 12 : 

”Maka mereka bersyarikat pada sepertiga.” (Syafe’i Antonio 1999:143) 

 

Al – Hadist :  

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :”Sesungguhnya Allah Azza 

Wa Jalla berfirman :’Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama 

salah satunya tidak mengkhianati lainnya.(H.R. Abu Dawud – no. 2936, 

dalam kitab Al Buyu, dan Hakim) (Syafe’i Antonio 1999:144) 
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c. Aplikasi Perbankan 

1. Pembiayaan proyek 

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana 

nasabah dan bank sama – sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. 

Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil 

yang telah disepakati untuk bank. 

2. Modal ventura 

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam 

kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. 

Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank 

melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun 

bertahap. 

d. Manfaat 

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat 

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah 

mengalami negative spread 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cashflow/arus 

kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah 

4. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (prudent) mencari usaha 

yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena 
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keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan 

5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang 

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi 

e. Risiko 

1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebut dalam kontrak 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak 

jujur 

 

2.3.3.2 Mudharabah 

a. Pengertian 

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Mudharabah terbagi dalam dua 

jenis. Pertama Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 
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jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua Mudharabah Muqayyadah adalah 

kebalikannya, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat 

usaha. 

b. Landasan Syariah 

Al – Qur’an surat Al – Jumuah ayat 10 : 

”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 

carilah karunia Allah SWT.” (Syafe’i Antonio 1999:150) 

 

Al – Hadist :  

“Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : ”Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual – beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah, buka untuk dijual.” (Syafe’i Antonio 1999:150) 

 

c. Aplikasi dalam Perbankan 

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa 

2. Investasi khusus: disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber 

dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat – syarat yang 

telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

d. Manfaat 

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha nasabah meningkat. 
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2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan 

pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah 

mengalami negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cashflow/arus 

kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah 

4. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (prudent) mencari usaha 

yang benar – benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena 

keuntungan yang riil dan benar – benar terjadi itulah yang akan 

dibagikan 

5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip 

bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang 

dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis 

ekonomi 

e. Risiko 

1. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang 

disebut dalam kontrak 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja 

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur 
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2.4.3.3 Muzara’ah 

a. Pengertian 

Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan 

penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil 

panen. 

b. Landasan Syariah 

Al – Hadist : 

”Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwa Rasulullah SAW pernah memebrikan 

tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk 

digarap dengan imbalan pembagian hasil buah – buahan dan tanaman.” 

(Syafe’i Antonio 1999:154) 

2.3.3.4 Musaqah 

a. Pengertian 

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana si penggarap 

hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si 

penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

b. Landasan Syariah 

Al – Hadist : 

”Diriwayatkan dari Ibnu umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan 

tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk 

digarap dengan imbalan pembagian hasil buah – buahan dan tanaman.” 

(Syafe’i Antonio 1999:155) 
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2.4 Laporan Keuangan Bank Syariah 

Laporan keuangan Bank Syariah bertujuan untuk menyediakan informasi 

yang bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (pengguna laporan 

keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan 

diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi. Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut SAK no.1 

alinea  (5)  :  

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

Pengguna laporan keuangan yaitu : 

1. Shahibul maal/pemilik dana 

2. Pihak – pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana 

3. Pembayar zakat, infak, dan shadaqah 

4. Pemegang saham 

5. Otoritas pengawasan 

6. Bank Indonesia 

7. Pemerintah 

8. Lembaga peminjam simpanan 

9. Masyarakat 
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Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, 

meliputi informasi : 

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan 

2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas 

di masa datang 

3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (economic resources) 

4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah 

5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank 

terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada 

tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat 

keuntungan investasi terikat 

6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan 

penyaluran zakat. 

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan 

Bank Syariah yang lengkap  sesuai PSAK no. 59 terdiri dari : 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan perubahan dana investasi terikat 

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah 

6. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul hasan 

7. Catatan atas laporan keuangan 
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2.4.1 Analisis Laporan Keuangan  

Analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis 

posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa 

datang. Berbagai alat/instrumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. Salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan untuk menilai kinerja keuanga perusahaan tersebut dengan menggunakan 

ratio analysis. 

 

2.4.2 Profitability Ratio 

Abdus Samad dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “The Performance of 

Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study”, dalam menilai 

profitabilitas menggunakan  PER atau Profit Expense Ratio yang bertujuan untuk 

menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi 

dengan beban – beban yang ada.  

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan  

“Profit (keuntungan/gain) didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban – beban  

yang bersangkutan.” 

 

 

(Abdus Samad dan M Khabir Hasan 1984-1997:86) 

 

Profit = Income – Expenses 
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“Beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas 

dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan 

tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan 

pendapatan (matching costs with revenues) ini melibatkan pengakuan 

penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan 

secara langsung dan bersama – sama dari transaksi atau peristiwa lain yang 

sama.” 

 

Profit Expense Ratio dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

(Abdus Samad dan M Khabir Hasan 1984-1997:86) 

 

Efisiensi menitikberatkan pada metode atau prosedur dari operasional 

perusahaan. Dalam menilai efisiensi dilihat apakah perusahaan memenuhi tanggung 

jawabnya dengan penggunanaan usaha yang minimal. Efisiensi merupakan salah satu 

parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari 

seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal 

dengan input yang ada, adalah  merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat 

pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana 

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

mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Di samping 

itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa 

tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi. 

 

Profit 

PER  =   ----------------------------------------------- 

Total Expenses 
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2.4.3 Hubungan Antar Variabel 

Menurut peneliti  tingkat produk pembiayaan dalam hal ini debt financing dan 

equity financing yang dipilih oleh Bank Syariah dalam menyalurkan dana 

pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan khususnya 

pada tingkat profit yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena baik debt financing 

maupun equity financing masing – masing memiliki prosedur yang berbeda dan 

menghasilkan beban – beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Dan baik debt 

financing maupun equity financing memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap 

profitabilitas dan efisiensi biaya Bank Syariah karena pada debt financing  tingkat 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau 

jasa yang dijual, pada equity financing tingkat keuntungan bank ditentukan dari 

besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil dimana keuntungan 

ditentukan oleh  nisbah bagi hasil yang disepakati di muka, sedangkan baik debt 

financing maupun equity financing memiliki risiko kredit macet (Non Performing 

Finance) yang relatif sama , hal ini berdasarkan hasil penelitian Nur Anisa Qadriyah 

dalam skripsinya berjudul :”Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, 

dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan Terhadap Non Performing Financing Pada 

Perbankan Syariah”. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Tujuan pendirian Bank Syariah menurut A. Wirman Syafei adalah  

“Dalam rangka mencapai falaah (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut 

menciptakan kehidupan yang lebih baik. “ 
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 Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah yang tertuang dalam 

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) : 

“Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari 

aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman bank”. 

Menurut Bank Indonesia dalam hal ini Direktorat Perbankan Syariah, jenis 

produk pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah adalah : 

(1). Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Equity financing) yaitu : 

a. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk usaha tertentu di mana masing – masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (shahibul 

maal), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Dimana 

keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung 

pemilik modal asalkan kerugian bukan karena kelalaian 

pengelola tapi bila sebaliknya maka kerugian ditanggung 

pengelola. 

c. Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan 
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memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk 

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen. Dalam konteks ini lembaga 

keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah 

yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip 

bagi hasil dari hasil panen. 

d. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah 

di mana penggarap hanya bertnggung jawab atas penyiraman 

dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas 

nisbah tertentu dari hasil panen. 

(2). Pembiayaan dengan sistem jual – beli (Debt financing) yaitu : 

a. Murabahah adalah jual – beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. 

b. Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. 

c. Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembelidan 

pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang 

menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu 

berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli 

barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak 

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. 



51 

 

d. Ijarah al Muntahia Bittamlik adalah sejenis perpaduan 

kontrak jual – beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa 

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si 

penyewa 

e. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 

ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Hipotesis Penelitian : 

Debt Financing dan equity Financing memiliki pengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap Profit Expense Ratio dengan Equity Financing sebagai variabel yang dominan 

Hasil Penelitian : 

Debt Financing dan equity Financing memiliki pengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap Profit Expense Ratio dengan Equity Financing sebagai variabel yang dominan 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis satu. 

Debt financing adalah  pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang) yang 

meliputi pembiayaan  murabahah, salam, istishna dan pembiayaan dengan prinsip 

sewa yang meliputi pembiayaan ijarah,serta ijarah muntahiya biltamlik, sedangkan 

equity financing adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kedua variabel pembiayaan tersebut 

merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dimana jumlah 

total pembiayaan Bank Syariah selalu terdiri dari dua variabel ini. Semakin tinggi 

pembiayaan dari salah satu variabel diatas akan mengakibatkan variabel yang lain 

mengalami penurunan jumlah dalam arti nominal. 

Peningkatan yang cukup signifikan dari perkembangan Bank Syariah 

dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, yaitu 

pembiayaan mayoritas disalurkan pada debt financing yaitu sebesar 38,12 triliun pada 

periode 2010-2011 dengan komposisi murabahah 34,83 triliun, lainnya 3,29 triliun, 

sedangkan pembiayaan bagi hasil ( equity financing) hanya sebesar 21,83 triliun, 

dengan komposisi mudharabah 8,41 triliun, musyarakah 13,42 triliun (www.bi.go.id). 

Hal ini dimaklumi bahwa debt financing mendominasi dunia perbankan syariah di 

awal – awal perkembangannya sebagian masih memandangnya wajar, karena 

berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan bagi hasil (equity financing). 

Baik debt financing maupun equity financing mempunyai hubungan erat 

dengan Profit Expense Ratio (PER), karena kedua pembiayaan tersebut menghasilkan 
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beban yang berbeda antara satu dengan yang lainya. Sedangkan PER sendiri 

menunjukan kemampuan Bank Syariah menghasilkan profit yang tinggi dengan 

beban beban yang ditanggungnya. Jelas secaralangsung beban yang dihasilkan debt 

financing maupun equity financing akan memengaruhi PER Bank Syariah itu sendiri. 

Karena itu dalam menilai kinerja Bank Syariah tidak hanya menitikberatkan 

kepada kemampuan  Bank Syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada 

kepatuhan terhadap prinsip – pronsip Syariah dan tujuan Bank Syariah tersebut. Di 

samping itu profitabilitas dengan kriteria ROA (Return On Asset),ROE (Return On 

Equity) dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER 

(Profit Expense Ratio) yang menilai efisiensi biaya dimana menilai kemampuan bank 

menghasilkan profit tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya; tingkat 

likuiditas menggunakan CDR (Cash Deposit Ratio), LDR (Loan to Deposit 

Ratio),Current Ratio; tingkat solvabilitas dan risiko  menggunakan DER (Debt to 

Equity Ratio), DTAR (Debt to Total Asset Ratio) ,  hal ini juga menilai komitmen 

bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Dimana penilaian ini 

berdasarkan pada seberapa besar Bank Syariah tersebut melakukan pembiayaan 

bersifat bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), menggunakan MMR 

(Mudharaba-Musyarakah Ratio) dimana semakin besar dana digunakan untuk 

pembiayaan bagi hasil,  maka menunjukan bahwa bank tersebut memiliki komitmen 

kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim. 

Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diuji adalah “ Terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan debt financing dan equity financing 

terhadap Profit Expense Ratio”. 
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Hipotesis dua  

Ada beberapa masalah dengan pesatnya perkembangan jumlah Bank Syariah 

dan jumlah aset dari Bank Syariah tersebut. Pembiayaan mayoritas disalurkan melalui 

debt financing yaitu  pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang) yang meliputi 

pembiayaan  murabahah, salam, istishna dan pembiayaan dengan prinsip sewa yang 

meliputi pembiayaan ijarah,serta ijarah muntahiya biltamlik dengan prosentase yang 

lebih besar dari equity financing yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang 

meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Muhammad,2005:22) padahal 

hakekat pendirian Bank Syariah adalah memaksimalkan fungsi pembiayaan  dari 

equity financing (bagi hasil) yang mengacu pada syariat hukum islam demi 

kemaslahatan umat. Selanjutnya kedua variabel tersebut sama sama mengakibatkan 

adanya beban yang muncul pada Bank Syariah, yang jumlahnya tentu saja tidak sama 

sesuai dengan proporsi jumlah pembiayaan masing masing. 

Bank Syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (equity 

financing) memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun 

waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena 

pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi rugi 

tetapi bila kerugian itu bukan merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang diberi 

pembiayaan. Hal tersebutlah yang menjadi kendala eksternal karena karakter 

pembiayaan bagi hasil yang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari 

pihak yang mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai 

bahwa usaha yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil menguntungkan dan dalam 

kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka Bank Syariah harus 
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melakukan penelitian yang cermat dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Inilah 

yang membuat Bank Syariah belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil 

(equity financing).  

Hal ini sangat ironis mengingat tujuan pendirian  Bank Syariah menurut 

A. Wirman Syafei adalah “Dalam rangka mencapai falaah (kemenangan dunia dan 

akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang lebih baik.” Lebih lanjut  Wirman 

Syafei mengutip pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa “Tujuan Bank 

Syariah menggambarkan bahwa Bank   dilarang untuk menghasilkan laba maksimum 

(profit maximization). Tetapi Bank Syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba 

tanpa harus melanggar Prinsip Syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya 

dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim).” 

Sedangkan tujuan mengetahui jumlah debt financing sangat berkaitan dengan  

Pernyataan diatas, dimana  jumlah debt financing yang lebih besar menunjukan Bank 

Syariah belum berperan sebagaimana tujuan awal berdirinya, yaitu memaksimalkan 

pembiayaan dari Equity financing (nisbah bagi hasil) yang sesuai dengan syariat 

Islam. Sebaliknya, apabila pembiayaan melalui equity financing lebih besar 

menunjukan Bank Syariah telah berfungsi sesuai dengan awal berdirinya. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diuji adalah “Terdapat 

pengaruh yang signifikan secara parsial debt financing dan equity financing terhadap 

Profit Expense Ratio”. 
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Hipotesis tiga  

Equity financing lebih memiliki keunggulan dibandingkan debt financing, 

karena dalam equity financing menggunakan sistem yang adil dimana berbagi untung 

(profit)/rugi(loss), sehingga memacu pengguna dana untuk meningkatkan kinerja 

usahanya karena sadar bahwa tanggung jawab dipikul bersama dan adanya group 

control dimana pihak bank melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha pengguna 

dana sehingga jalannya usaha terkendali, berbeda dengan debt financing yang hanya 

mengandalkan peminjam dana saja tanpa adanya pengawasan dari pihak bank. 

Oleh karena itu equity financing dianggap memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan pembiayaan yang bersifat debt financing dengan resiko yang relativ sama. 

Pembiayaan ini juga dianggap menjadi alternativ terbaru dalam pembiayaan dunia 

perbankan. Dimana lebih mengedepankan keuntungan bersama atau kedua belah 

pihak yang melakukan akad (perjanjian) 

Equity financing mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat menarik 

minat masyarakat luas dalam melakukan aktivitas perbankan, bahkan kemungkinan 

bisa menjangkau masyarakat yang tadinya lebih memilih melakukan aktivitas 

perbankan melalui Bank Konvensional. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diuji adalah “Terdapat 

pengaruh yang dominan pada equity financing terhadap Profit Expense Ratio 

Perbankan Syariah”. 

 

 

 


