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ABSTRAK

Perbankan syariah dalam perkembangannya tidak hanya dilihat dari segi
kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Berkembangnya kualitas bank syariah
maka bank syariah akan semakin dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas
bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah yang dilihat dari
nilai ROA dan kelangsungan usahanya yang dapat dipengaruhi oleh kualitas
penanaman dana atau pembiayaan. Pembiayaan tersebutdapat mengukur kinerja
keuangan. Penelitian ini menggunakan dua pembiayaan yaitu pembiayaan jual
beli dan pembiayaan bagi hasil.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama apakah pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan
bank syariah mandiri periode 2009-2018? dan kedua apakah pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
keuangan bank syariah mandiri 2009-2018?. Penelitian ini bertujuan
mengetahuipengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara
parsial terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri, untuk mengetahui
pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara simultan
terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan sumber data yaitu data
sekunder. Metode analisis dengan menggunakan regresi linier berganda.
Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu
teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkanpembiayaan jual beli terhadap
kinerja keuangan bank menunjukan hasil nilaikoefisien regresi sebesar-1,314680,
sedangkan nilai signifikansinyasebesar 0.2301yang artinya lebih besar dari 0,05
(5%)artinya bahwavariabel pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan bank syariah mandiri periode 2009-2018dan
pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan bank menunjukan hasil
nilaikoefisien regresi sebesar-0,561187, sedangkan nilai signifikansinyasebesar
0,5922yang artinya lebih besar dari 0,05 (5%)artinya bahwavariabel pembiayaan
bagi hasil tidak berpengaruh signifikanterhadap kinerja keuangan bank syariah
mandiri periode 2009-2018. Hasil uji r squere menunjukan proporsi pengaruh
pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap kinerja keuangan sebesar 46,76%
sisanya 53,23% dipengaruhi oleh variabel lainnya.
Kata Kunci : ROA, Pembiayaan jual beli, Pembiayaan bagi hasil, Bank
Mandiri Syariah.
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MOTTO

ْ ٱّللَ ََل يُ َغيِّ ُس َيب بِقَ ٕۡ ٍو َحتَّ ٰى يُ َغيِّس
َّ ٌَّ ِإ
ُۡٔا َيب بِأََفُ ِس ِٓى
Artinya”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaumsehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(Q.S Ar-Rad :
11)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pembiaayaan Jual Beli dan Pembiayaan
Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri”. Sebagai
kerangka awal untuk memudahkan pemahaman dalam memahami skripsi ini
dan menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka perlu adanya uraian dan
pembatasan arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh
gambaran yang jelas terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang
digunakan.
1.

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut
membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang1.

2.

Pembiayaan Jual Beli di definisikan sebagai penyaluran dana bank
syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Jenis
pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ada 2, yaitu: Ba’i Al-Murabahah,
dan Ba’i Al-Istishna.2

3.

Pembiayaan Bagi Hasil di definisikan sebagai penyaluran dana bank
syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:
Musyarakah dan Mudharabah.3

1
2

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),

h. 29
3

Ibid, h. 30

1

2

4.

Kinerja Keuangan Bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada
suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana atau
penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan
modal, likuiditas dan profitabilitas.
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengukur

tingkat pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap
kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri.

B. Alasan Memilih Judul
1.

Secara Objektif
Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan
bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan
dana maupun penyaluran dananya. Kinerja keuangan suatu bank dapat
dinilai dari beberapa indikator, yang dijadikan dasar penilaian adalah
laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam penelitian ini Return
on Asset (ROA) dipilih sebagai indikator kinerja keuangan perbankan,
karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas dalam memanfaatkan
aktiva yang dimiliki.
Pembiayaan

adalah

penyaluran

dana

bank

syariah.

Atau

pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak
lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan
sendiri maupun lembaga.4

4

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN,2015), h.17

3

Komponen pembiayaan merupakan komoditas utama perbankan
syariah dalam memperoleh keuntungan. Dimana keuntungan yang
diperoleh perbankan akan menjamin kelangsungan usaha perbankan
syariah di masa yang akan datang. Namun pada penelitian ini alasan
peneliti memilih judul ini karena adanya kesenjangan antara teori yang
mengatakan pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadapkinerja
keuangan namun pada kenyataannya pembiayaan jual beli berpengaruh
negative terhadap kinerja keuangan.
Beberapa masalah pada bank syariah mandiri sebagai antara lain
kurangnya

pemasaran

produk

Bank

Syariah

Mandiri

sehingga

penghimpunan dana tidak optimal, lemahnya pengawasan terhadap
debitur pada Bank Syariah Mandiri sehingga muncul Non Performing
Financing, lemahnya ekspansi kredit pada Bank Syariah Mandiri
disebabkan Non Performing Financing, dan kurangnya pengetahuan
masyarakat terhadap produk Bank Syariah Mandiri, sehingga kinerja
pembiayaan belum berjalan dengan baik.
2.

Secara subjektif
Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis
yakni Analisis laporan keuangan syariah dan Akuntansi Perbankan
Syariah. Dimana bahasan dalam skripsi ini merupakan suatu kajian
mengenai Perbankan Syariah dan beberapa mata perkuliahan mengenai
Perbankan Syariah yang penulis ampu.

4

Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya
sumber dan litelatur diperpustakaan ataupun sumber lainya seperti jurnal,
artikel dan data yang telah dipublikasikan di westite resmi Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun website resmi pada masingmasing bank.
C. Latar Belakang Masalah
Bank syariah saat ini semakin berkembang pesat dan menjadi gaya
hidup bagi masyarakat. Keinginan masyarakat yang ingin memperoleh
kegiatan perbankan yang bebas dari unsur riba seperti yang selama ini
dikembangkan oleh bank konvensional. Hal tersebut membuat kaum muslim
segera berpindah menuju bank syariah sebagai lembaga pembiayaannya.
Apalagi setelah dikeluarkannya fatwa dari MUI yang mengatakan bunga bank
termasuk dalam riba. Tidak hanya kaum muslim yang memilih bank syari’ah,
tetapi secara umum bank syariah memberikan kegiatan perbankan yang lebih
bersahabat serta memberikan kemudahan kepada nasabahnya.
Perkembangan pasar keuangan juga semakin menggerus eksistensi bank
konvensional karena berubahnya pasar keuangan secara pesat baik dari segi
volume, nilai transaksi serta jenis instrumen yang diperdagangkan. Semakin
banyaknya instrumen yang tersedia di pasar uang dan pasar modal membuat
kemampuan bank konvensional semakin menurun dalam pemberian kredit
secara tradisional yang menyebabkan para nasabah beralih menuju lembaga
pembiayaan yang lain khususnya bank syariah.

5

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari
segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas
maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah.
Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja
bank syariah dan keberlangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas
penanaman dana atau pembiayaan.
Industri perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki
perkembangan cukup pesat. Fungsinya sebagai lembaga intermediari
memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan ekonomi. Tidak hanya
sekedar melakukan penyimpanan uang demi keamanan, peminjaman dana
untuk kegiatan konsumsi maupun produksi sudah menjadi hal yang umum.
Tidak hanya itu, bank juga memberi kemudahan bagi perdagangan antar
dunia, salah satunya sebagai jasa lalu lintas pembayaran. 5
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai ditunjukkan
dengan kemunculan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama
pada tahun 1992. Hal ini merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk mulai
berfikir mengenai kehalalan sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan 6
yang selama bertahun-tahun dipercaya. Allah berfirman dalam Al-qur’an
surat Al-Baqarah ayat 278:

5

Dwi Suwilnyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010) hlm 26
6
Dizere Alice Belina (2017), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja
Keuangan Bank Syariah Mandiri (periode 2009-2014)

6

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”
Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa Allah SWT melarang
umatnya untuk memakan harta riba.Badr ad-Dien al-Ayni menjelaskan dalam
kitab Umdatul Qari, bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan
atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil7.
Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada November 1998
menjawab kekhawatiran masyarakat muslim. Undang-undang tersebut
semakin memberi peluang sangat baik bagi pertumbuhan jumlah bank syariah
di Indonesia. Kejelasan payung hukum bagi perbankan syariah tersebut
mendukung Bank Syariah yang telah ada sebelumnya, untuk beroperasi
sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Hal
ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya unit usaha syariah oleh
bank konvensional, bahkan berdirinya Bank Umum Syariah.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok
berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa jasa lain dalam lalu lintas

7

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi edisi 3,
(Yogyakarta: ekonisia, 2008), h 27

7

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi. Dimana dalam setiap
aktifitasnya disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah islam.8
Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank
pada suatu periode tertentu baikmencakup aspek penghimpun dana maupun
penyaluran dananya. Kinerja keuangan suatu bank dapat dinilaidari beberapa
indikator, yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang
bersangkutan.Dalam penelitian ini Return On Asset (ROA) dipilih sebagai
indikator pengukur kinerja keuangan perbankan,karena Return On Asset
digunakan untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan aktiva yang
dimiliki.ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset.
Semakin besar ROA menunjukkankinerja keuangan semakin baik, karena
tingkat kembalian (return) semakin besar. Pada sisi lain, kinerja bankdapat
pula dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan bank tersebut apakah pengelolaan
usaha perbankantelah dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yangberlaku. Oleh karena itu, Bank
Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank.
Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh
regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan
suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Untuk meningkatkan
profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari
sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas

8

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi edisi 3,
(Yogyakarta:ekonisia,2008), h 27
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penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau
kinerja keuangan yang baik.
Perbankan konvensional memperoleh keuntungan melalui persentase
bunga yang ditetapkan diawal transaksi, sedangkan perbankan syariah
memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil yang disepakati bersama
oleh pihak bank maupun nasabah. Selain itu, apa bila dalam praktiknya usaha
yang dijalankan mengalami kerugian maka pihak bank juga turut serta dalam
menanggung kerugian. Secara statistik perkembangan bank syariah di
Indonesia dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama Bank
Bank Aceh Syariah
BPD NTB Syariah
Bank Muamalat
Bank Victoria Syariah
Bank BRI Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank BNI Syariah
Bank Syariah Mandiri
Bank Mega Syariah
Bank Panin Dubai Syariah
Bank Syariah Bukopin
Bank BCA Syariah
BTPN Syariah
Maybank Syariah

KC
26
13
82
9
50
9
68
129
27
14
12
13
24
1

KCP
89
22
152
5
205
55
191
426
33
4
7
10
2
-

KO
27
4
57
12
2
17
55
8
4
17
-

Sumber: OJK Statistik Perbankan Syariah, Mei 2019
Data di atas diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri memimpin dengan
memiliki 129 Kantor Cabang dan 426 Kantor cabang pembantu yang tersebar
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di seluruh wilayah Indonesia.9Parameter untuk mengukur kinerja suatu bank
dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan merupakan dasar
yang harus dimiliki suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu
bank. Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah
yang dikembangkan dalam tiga model yaitu: transaksi pembiayaan yang
ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi
pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan
prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk usaha kerja
sama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dalam
prinsip bagi hasil.10
Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya
menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenankan penggunaan
bunga. Oleh karna itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem
yang dominan pada perbankan syariah. Namun dalam kondisi dilapangan,
penggunaan produk dengan mekanisme bagi hasil belum cukup tinggi
dibandingkan dengan produk lain dengan sistem mekanisme bagi hasil.11
Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of
property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga
jual barang. Transaksi ujarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi,
pada dasarnya prinsip ujarah sama dengan prinsip jual beli. Namun

9

“Statistik Perbankan Syariah” OJK (on-line), tersedia di:
http://www.ojk.go.id/id/kenal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx maret 2017
10
Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah ..... h 2
11
Atik Ria Pratika (2013), Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan pada
Perbankan Syariah di Indonesia. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
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perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek
transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa atau
manfaat barang. Sedangkan prinsip syirkah (bagi hasil) dengan basis pola
kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan
pola musyarakah dan mudharabah.12
Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli dan
pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah Mandiri,
maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Pembiayaan Jual
Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank
Syariah Mandiri periode tahun 2009-2018. Sehingga diharapkan Bank
Syariah Mandiri dapat meningkatkan kinerja pada produk-produk yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip
prinsip perbankan syariah.
Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah masih relevan untuk terus dilakukan, agar
lembaga perbankan syariah mampu mengkaji secara lebih mendalam produk
produk pembiayaan yang mampu bersaing dan tumbuh dengan peluang dan
tantangan seiring dengan perkembangan zaman.
D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat diidentifikasi
beberapa masalah sebagai berikut:

12

Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010)h 31
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1.

Kurangnya

pemasaran produk Bank

Syariah Mandiri

sehingga

penghimpunan dana tidak optimal.
2.

Lemahnya pengawasan terhadap debitur pada Bank Syariah Mandiri
sehingga muncul Non Performing Financing.

3.

Lemahnya ekspansi kredit pada Bank Syariah Mandiri disebabkan Non
Performing Financing.

4.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk Bank Syariah
Mandiri, sehingga kinerja pembiayaanbelum berjalan dengan baik.

E. Batasan Masalah
Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan dibahas dan agar
penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1.

Data diambil dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasi di website
bank.

2.

Periode laporan keuangan dari tahun 2009 sampai tahun 2018.

3.

Kinerja keuangan hanya dilihat dari Return On Assets (ROA)

F. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
dapat diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.

Apakah

Pembiayaan

Jual

Beli

dan

pembiayaan

bagi

hasil

berpengaruhsecara parsial terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah
Mandiri periode 2009-2018?
2.

ApakahPembiayaan jual beli dan pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh
secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri 20092018?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a.

Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan pembiayaan
bagi hasil secara parsia terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah
Mandiri

b.

Untuk mengetahuipengaruh Pembiayaan jual beli dan pembiayaan
Bagi Hasil secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah
Mandiri

2.

ManfaatPenelitian
Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:
a.

Manfaat Teoritis
1) Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran,
pengetahuan, serta gambaran yang jelas mengenai Pengaruh
Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil pada sebuah
Perusahaan atau lembaga penerapan ilmu yang diperoleh selama
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kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, serta sebagai
bentuk perbandingan antara teori dan aplikasinya di masyarakat.
2) Bagi Akademis
Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan
dan juga sebagai Referensi Pembaca dalam melakukan
penelitian dengan objek penelitian yang sama, sehingga
kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi.
3) Bagi Pembaca
Penulis berharap tulisan ini dapat menambah pengetahuan
dan wawasan tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan
pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuanganpada Bank
Syariah.
b.

Manfaat Praktis bagi Perusahaan
Penulis

berharap

tulisan

ini

dapat

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

dijadikan

bahan
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1.

Kinerja Keuangan
Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat
digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi
mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila
kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha
yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk
menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham.
Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai
perusahaan.
Kinerja keuangan didefinisikan sebagai performing measurement,
yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan
dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi13. Kinerja
keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar14. Kinerja perusahaan
merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan
yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan
yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat
13
14

Hanafi. 2013. Manajemen Keuangan. (Yogyakarta: BPFE.), h 46
Irhan Fahmi. 2013. Analisis Kinerja Keuangan. (Bandung : Alfabeta), h 2
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penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi
perubahan lingkungan”.
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk
mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah
dilaksanakan pada periode waktu tertentu.
2.

Konsep Kinerja Keuangan
Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya
terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.
Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja jangka pendek dan
jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada konsekuensi
keuangan secara keseluruhan dari ketiga perspektif lainnya. Dalam
mengukur

perspektif

keuangan,

manajemen

perusahaan

dapat

menggunakan analisis rasio sebagai alat ukur kinerja keuangan
perusahaan. Adapun rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:15
a.

Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban jangka

pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Ukuran

15

Hansen. 2014. Accounting Managerial, 8th ed. (Jakarta: Salemba Empat.), h 62
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rasio yang digunakan untuk mengukur rasio likuiditas adalah Current
Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio.
b.

Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas yang disebut juga sebagai rasio leverage mengukur
perbandingan dana yang memiliki perusahaan dengan dana yang
dipinjam dari kredit perusahaan tersebut. Rasio yang digunakan
untuk mengukur rasio solvabilitas yaitu Total Debt to Equity Ratio
dan Total Debt to Total Asset Ratio.

c.

Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Ukuran yang
dipakai untuk menghitung rasio profitabilitas yaitu Gross Profit
Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, dan Return on
Equity.

d.

Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan menghitung besarnya tingkat pertumbuhan
perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rasio yang digunakan
untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah rasio laba terhadap
saham beredar (EPS), rasio harga saham terhadap laba per lembar
saham (P/E Ratio), rasio harga saham terhadap penjualan (P/S
Ratio), dan rasio harga saham terhadap nilai buku (PB/V Ratio).

17

3. Pengertian Kinerja Keuangan
Sebelum melakukan investasi, investor dapat melakukan analisa
untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis yang biasa
dilakukan adalah analisis laporan keuangan. Salah satu cara yang
digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah dengan menggunakan
rasio keuangan.
Ada tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja secara kuantitatif, yaitu:16
a.

Ukuran kinerja tunggal
Ukuran kinerja tunggal (single criteria) adalah ukuran kinerja yang
hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manager.
Kelemahan apabila kriteria tunggal digunakan untuk mengukur
kinerja yaitu orang akan cenderung memusatkan usahanya pada
kriteria pada usaha tersebut sehingga akibatnya kriteria lain
diabaikan.

b. Ukuran kriteria beragam
Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan
berbagai macam ukuran uktuk menilai kriteria manajer. Tujuan
penggunaan beragam ini adalah agar manajer yang diukur kinerjanya
mengarahkan usahanya kepada berbagai kinerja.

16

Munawir. Analisa Keuangan, ( yogyakarta: Liberty, 2014) h. 24

18

c. Ukuran kriteria gabungan
Ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang mengguanakan
berbagai macam ukuran, untuk memperhitungkan bobot masingmasing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran ang
menyeluruh kinerja manajer.
4. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan
Setiap investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang
tinggi dan tidak menginginkan risiko dari investasi yang dilakukannya.
Oleh karena itu, investor hanya akan menginvestorkan dananya pada
sektor yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Sehingga sebelum
memutuskan untuk berinvestasi, investor harus memiliki pengetahuan
dan pemahaman mengenai kinerja perusahaan yang dapat dijadikan dasar
untuk pengambilan keputusan investasi. Apabila kinerja perusahaan
memberikan sinyal positif maka saham tersebut akan diminati investor
sehingga saham akan meningkat dan nilai perusahaan juga akan semakin
meningkat. Sebaliknya jika kinerja perusahaan memberikan sinyal
negatif maka menunjukan prospek perusahaan tersebut tidak baik dimasa
mendatang. Sehingga akan terjadi penurunan harga saham di pasar modal
yang akan diikuti dengan penurunan nilai perusahaan.
Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja
keuangan perusahaan adalah:17

17

Munawir. Analisa Keuangan, ( yogyakarta: Liberty, 2014) h. 24
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a. Mengetahui tingkat likuiditas
Likuiditas

menunjukan

kemampuan

suatu

perusahaan

untu

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada
saat ditagih.
b. Mengetahui tingkat solvabilitas
Menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya apabila prusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan
jangka panjang maupun jangka pendek.
c. Mengetahui tingkat rentabilitasi
Rentabilitasi atau sering disebut dengan profitabilitas menunjukan
kemampuan perusahaan untuk mengasilkan laba selama periode
tertentu.
d. Mengetahui tingkat stabilitas
e. Menunjukan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahaanya
dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar
beban bunga atas hutang-hutangnya pada tepat waktu.
5.

Pengertian Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1,
disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
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Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut
dengan financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga
yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena
itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang
merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama18.
Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank
syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya

secara konvensional

yang terdiri atas Bank Umum

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah
adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan
kegiatan

usaha

berdasarkan

prinsip

syariah.

Sedangkan

Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga
18

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), h. 1
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dapat mejalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial
lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat19.
a. Dasar hukum bank syariah
Adapun landasan perbankan syariah menurut al-quran
sebagai berikut:
1) Surat Ar-Ruum Ayat 39

َّ بض فَ ََل يَسْ بُٕ ِع ُْ َد
ۖ َِّللا
ِ َّ َُٔ َيب آتَ ْيتُ ْى ِي ٍْ ِزبًب نِيَسْ بُ َٕ فِي أَ ْي َٕا ِل ان
َّ َّ ٌْٔ َٔج
ٌٕ
َ ُك ُْ ُى ْان ًُضْ ِعف
َ َِّللاِ فَأُٔ ٰنَئ
َ َٔ َيب آتَ ْيتُ ْى ِي ٍْ َش َكب ٍة تُ ِسي ُد
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan
agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
2) Surat An-nisa Ayat 29

ٌْ َيٍ آ َيُُٕا ََل تَأْ ُكهُٕا أَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ْيَُ ُك ْى بِ ْبنبَب ِط ِم إِ ََّل أ
َ يَب أَيَُّٓب انَّ ِر
َّ ٌَّ ِاض ِي ُْ ُك ْى ۚ َٔ ََل تَ ْقتُهُٕا أَ َْفُ َس ُك ْى ۚ إ
َ تَ ُك
َ ٌٕ تِ َج
ََّللا
ٍ بزةً َع ٍْ تَ َس
بٌ بِ ُك ْى َز ِحي ًًب
َ َك
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
19

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah
(Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 48
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kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.
Peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah yang
menjadi pedoman kegiatan perbankan syariah adalah sebagai berikut:
1) Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada pembagian
penjelasan undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 dinyatakan
bahwa peranan bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah perlu ditingkatkan untuk menampung
aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu pemberlakuan
undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian
usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan
kepada bank umum syariah untuk membuka kantor cabangnya yang
khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
2) Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan khusus menjadi
paying hukum yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah.
Sebagai paying hukum, dalam undang-undang ini juga memuat
masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui

23

dewan pengawas syariah (DPS) yang ditempatkan pada masingmasing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariag (UUS)
b. Fungsi dan tujuan perbankan syariah
Berdasarkan pasal 4 undang-undang no 21 tahun 2008
tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariaha wajib
menjalankan

fungsi

menghimpun

dan

menyalurkan

dana

masyarakat. Dijelaskan tentang fungsi dan tujuan perbankan
syariah sebagai berikut:
1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi
dana nasabah, dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan
pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang
menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara
bank syariah dan pemilik dana. Imbalan bank syariah kepada
deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh
oleh bank yang dapat dibagihasilkan.
2) Investor bank syariah, sebagai investor (pemilik dana),
penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus
dilakukan pda sector-sektor yang produktif dengan resiko
yang minim dan tidak mekanggar ketentuan syariah.
3) Fungsi sosial, sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada
dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam
menjalankan fungsi sosialnya, yaotu instrument zakat, infak,
sadaqah dan waqaf (ZISWAF) dan instrument qardhul hasan.
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Sebagai cirri yang melekat pada etintas keuangan syariah,
bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan
dan

mengelola

(menghimpun,

menadministrasikandan

mendistribusikan) zakat serta dana-dana social lainnya.
4) Fungsi jasa keuangan, yang dijalankan oleh bank syariah
tidaklah berbeda dengan konvensional, seperti memberikan
layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran haji, letter of
guaranrtee,letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi
tersebut, bank syariag tetap harus menggunakan skema yang
sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam menjalankan fungsinya bank syariah dan konvensional
sebenernya sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kepada
masyrakat serta menyediakan jasa layanan perbankan lainnya.
Perbedaan diantara

keduanta

hanya

terletak pada

prinsip

operasional yang digunakan.Bank syariah beroperasi berdasarkan
prinsip bagi hasil, sedangkan konvensional berdasarkan prinsip
bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam
hubungannya dengan Dalam menjalankan fungsinyabank syariah
dan konvensional sebenernya sama yaitu menghimpun danadan
menyalurkan

kepadamasyrakatsertamenyediakan

jasalayanan

perbankan lainnya. Perbedaan diantarakeduanyahanya terletak
pada

prinsip

operasional

yang

digunakan.Bank

syariah
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beroperasiberdasarkan

prinsip

konvensionalberdasarkan

bagihasil,

prinsipbunga.

sedangkan

Dengan

katalain,

kedudukan bank syariah dalamhubungannyadengan nasabah
sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan
pada bank konvensional sebagi kreditur dan debitur.
6. Falsafah Operasional Bank Syariah
Setiap lembaga keuangan syari’ah mempunyai falsafah mencari
keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh
karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan
menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah
falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah20.
a.

Menjauhkan diri dari unsur riba

b.

Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

7. Sumber Dana Bank Syariah
Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya,
bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam
bentuk21:
a.

Titipan

(wadi‟ah)

simpanan

yang

dijamin

kemanan

dan

pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

20

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005). h. 2
21
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014), h. 115-156
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b.

Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko untuk investasi
umum di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara
proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

c.

Investasi khusus (mudharabah muqayadah) dimana bank bertindak
sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari:
a.

Modal Inti
Modal inti adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari
pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana
modal inti terdiri dari:
1) Modal yang disetor oleh pemegang saham;
2) Cadangan;
3) Laba ditahan.

b.

Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account)
Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip
mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dan dengan
pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana
tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan
prinsip

ini,

dalam

kedudukannya

menyediakan jasa bagi investor berupa:
1) Rekening Investasi Umum
2) Rekening Investasi Khusus
3) Rekening Tabungan Mudharabah

sebagai

mudharib

bank
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c.

Dana Titipan (wadiah/non remunerated deposit)
Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada
bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

8. Pembiayaan Bank Syariah
a.

Pengertian pembiayaan
Pembiayaan merupakan aktifitas terpenting yang selalu
digunakan

dalam

lembaga

keuangan

syariah.

Pembiayaan

merupakan sebuah tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW
dengan

menggunakan

perjanjian.

Kegiatan

tersebut

meliputipenerimaan titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk
kepentingan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang.22
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis pada bank
syariah. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncankan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga syariah menyediakan dana guna
membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak
memperolehnya.23
Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan,Pembiyaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

22

Dheni Mahardika Saputra dkk, ”Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap
Pengembalian Pembiayaan Nasabah di PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo”, Jurnal
Adminidtrasi Bisnis Vol 28 No.2 (Malang: Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2015),
h. 3
23
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta; Gema
Insani,2012), h. 260
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kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
berupa bagi hasil.24
Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi dua hal berikut:25
1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk
memenuhi

kebutuhan

produksi

dalam

arti

luas,

yaitu

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun
investasi.
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan
untuk memenuhi kebutuhan.
b. Pembiayaan Menurut Perspektif Islam
Ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar
seseorang melakukan pembiayaan yang menjadikannya sebagai
sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, ayat tersebut antara lain
surat Luqman ayat 34:

ّ ٰ ٌَّ ِا
َ َّللاَ ِع ُۡ َد ِٗ ِع ۡه ُى انسَّب َع ِۃ ۚ َٔ يَُُ ِّص ُل ۡان َغ ۡي
ث ۚ َٔ يَ ۡعهَ ُى َيب فِی ۡاَلَ ۡز َح ِبو ؕ َٔ َيب
ٌۢ تَ ۡدز ۡی ََ ۡفطٌ َّيب َذا تَ ۡک ِسبُ َغ ًدا ؕ َٔ َيب تَ ۡدز ۡی ََ ۡف
ُ ٕۡ ًُ َض ت
ٌَّ ِت ؕ ا
ِّ َ طٌ بِب
ِ
ِ
ٍ ی اَ ۡز
ّٰ
َّللاَ َعهِ ۡي ٌى َخبِ ۡي ٌس
24

Ismail, Perbankan Syari’ah, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2013), h. 106.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (yogyakarta:UPP AMP YKPN,
2005), h. 160.
25
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Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan
hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
diusahakannya besokdan tiada seorangpun yang dapat mengetahui
di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Mengenal.26

Maksud dari kutipan ayat tersebut adaah manusia tidak dapat
mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau
yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan
berusaha.
c. Falsafah Pembiayaan Bank Syariah
Kaitan antara bank dan uang dalam suatu unit bisnis adalah
penting, namun didalam pelaksanaanya harus menghilangkan adanya
ketidak adilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak
kepihak lain lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank
syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra
investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya,
hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.
Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut,
maka dalam menjalankan pekerjaaanya, bank syariah menggunakan
berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi
antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam
aktivitas pembiayaan bank akan menjalankan dengan berbagai tekni

26

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung,Jawa Barat: Syaamil
quran, 2011).
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dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas,
seperti kontrak mudharobah, musyarokah dan yang lainnya.
Disamping itu, bank syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah.
Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha
adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal pembayaran bunga kepada
para depositor atau pembebanan suatu buga dari para nasabah tidak
timbul.
Dalam

pelaksanaan

pembiayaan,

bank

syariah

harus

memenuhi: (1) aspek syar’i, berarti dalam setia realisasi pembiaaan
kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada
syariat islam. Antara lain tidak mengandung unsur maisir, ghorar,
dan riba serta bidang usahanya harus halal.; (2) aspek ekonomi,
berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah
tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank
syariah maupun bagi nasabah bank syariah.
9. Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil
a.

Pembiayaan Jual Beli
Pembiayaan jual beli adalah bentuk penyaluran dana bank
syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dengan
keuntungan bank yang disebut margin.
Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama
dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya
bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian,

31

dari sekian banyak itu ada tiga jenis jual beli yang telah banyak
dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal
kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ almurabahah, bai’ as-salam dan bai’ al-istishna’.27
b.

Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank
syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan/
kerjasama. Dengan persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan
tiap pihak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.
Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah
dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, almudharabah, al-muzara’ah, dan al-musaqah. Sungguhpun demikian,
prinsip yang paling banyak di pakai adalah al-musyarakah dan almudharabah,

sedangkan

al-muzara’ah

dan

al-musaqah

dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan
pertanian oleh beberapa bank Islam.
c.

Hubungan Pembiayaan dan Kinerja Keuangan
Kinerja merupakan performance dari perusahaan itu sendiri,
dimana performance dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada
dalam

perusahaannya

yaitu

profitabilitas,

pangsa

pasar,

produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab kepada

27

Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta; Gema
Insani,2012), h. 101
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masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka
panjang. Kinerja dilihat dari segi kuatitatif dan kualitatif yaitu:
1) Segi kuantitatif adalah kinerja perusahaan (Bank) yang dapat
diukur dengan menggunakan suatu analisis tertentu (dalam hal
ini analisis laporan keuangan) seperti kemampuan unit
organisasi dalam menghasilkan laba;
2) Segi Kualitatif adalah suatu kinerja perusahaan yang tidak dapat
diukur seperti, keunggulan produk dipasar, pemanfaatan Sumber
Daya Manusia, kekompakan tim, kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan kemasyarakatan.
Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja bank secara
keseluruhan. Gambaran tentang perkembangan keuangan suatu
perusahaan dapat diperoleh dengan menganalisis data keuangan
perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin
didalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup
analisis rasio keuangan agar dapat mengetahui kondisi keuangan
baik pada waktu yang telah ditelah berlaku, kondisi tahun berjalan
maupun prediksi waktu yang akan datang.
B. Tinjauan Pustaka
Slamet Riyadi danAgung Yulianto (2014) melakukan penelitian
“pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit
ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank
umum syariah di indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
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pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative terhadap profitabilitas,
pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan
FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.28 Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan hanya 2
variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu
menggunakan 3 variabel dan meneliti seluruh Bank Syariah Mandiri di
Indnesia.
Yuyun Agustina (2014) melakukan penelitian “pengaruh pembiayaan
jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing financing (NPF)
terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di indonesia”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil
dan NPF tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan
hanya 2 variabel dan meneliti hanya 1 bank. Sedangkan penelitian terdahulu
menggunakan 3 variabel dan meneliti seluruh Bank Syariah Mandiri di
Indnesia.
Noor Fakhria Utami melakukan penelitian “pengaruh pembiayaan jual
beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa terhadap kinerja keuangan
(studi kasus pada PT bank syariah mandiri)”. Berdasarkan hasil pengujian
statistik, pembiayaan (jual beli, bagi hasil, sewa) terbukti berpengaruh
simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap kinerja keuangan, ini
terbukti dengan nilai signifikansi 0,001. Untuk uji parsial hanya pembiayaan

28

Slamet Riyadi danAgung Yulianto, Accounting Analysis Journal 3 (4) (2014)
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sewa yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan,
sedangkan pembiayaan jual beli dan sewa tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja keuangan.29 Perbeedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah variabel yang digunakan hanya 2 variabel. Sedangkan
penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel. Persamaannya adalah sama
sama meneliti Bank Syariah Mandiri.
Ian Azhar dan Arim (2016) melakukan penelitian “pengaruh
pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan non performing finance
terhadap profitabilitas(studi kasus pada bank umum syariah di indonesia
periode 2012 - 2014)”. Hasil regresi linier menunjukkan bahwa pembiayaan
penjualan memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan
pembiayaan bagi hasil dan keuangan bermasalah memberikan pengaruh
negatif terhadap profitabilitas. Dan kemudian, hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa pembiayaan penjualan, pembiayaan bagi hasil, dan
kinerja non performing berdampak pada 39,1% terhadap profitabilitas.
Sedangkan 60,9% adalah pengaruh variabel lain dari pada pembiayaan
penjualan, pembiayaan bagi hasil, dan keuangan non performing.30 Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peride waktu yang
digunakan yaitu peride tahun 2009-2018. Sedangkan penelitian terdahulu
periode tahun 2012-2014

29

Noor Fakhria Utami.Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil,
Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri)
Yogyakarta (2014)
30
Ian Azhar dan Arim,Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non
Performing Finance Terhadap Profitabilitas(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Periode 2012 - 2014) Jurnal Aset (akuntansi riset) Vol.8 No.1 (2016)
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Lilis sudarwati melakukan penelitian “pengaruh pembiayaan bagi hasil
dan pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas (ROA) dengan non
performing financing (NPF) sebagai variabel intervening”. Hasil penelitian
secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan bagi-hasil berpengaruh
negative signifikan terhadap (ROA), pembiayaan jual beli berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap (ROA), pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap (NPF), pembiayaan jual-beli berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap NPF, non performing financing (NPF) berpengaruh
negative signifikan terhadap (ROA). Pada uji koefisien determinasi
menunjukkan bahwa pembiayaan bagi-hasil, pembiayaan jual beli dan npf
secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 13,5 % sedangkan
sisanya sebesar 87,5 dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian
ini.31
C. Kerangka Berpikir
Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari
segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas
maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah.
Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja
bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas
penanaman dana atau pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran dana bank
syariah melakukan pembiayaan. Pembiayan sendiri ada tiga jenis yaitu

31

Lilis Sudarwati, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap
Profitabilitas (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel
InterveningSkripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1-Perbankan Syariah
IAIN Salatiga
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pembiayaan jual beli, pembiaayan bagi hasil, dan pembiayaan sewa
menyewa. Namun dalam penelitian ini, pembiayaan jual beli dan pembiayaan
bagi hasil yang menjadi minat untuk penulis teliti bagaimana pengaruhnya
terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian
terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam
penulisan ini digambarkan sebagai berikut :

Pembiayaan Jual Beli (X1)
Kinerja Keuangan (Y)

Pembiayaan Bagi Hasil (X2)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran dalam Penelitian

Keterangan:
______________

: Uji Parsial

---------------------

: Uji Simultan

D. Hipotesis
1.

Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan Bank
Syariah Mandiri
Pembiayaan adalah salah satu bentuk aktiva produktif yang
ditujukan untuk mencetak keuntungan. Untuk mengukur kemampuan
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perusahaan

menghasilkan

keuntungan dapat

menggunakan

rasio

profitabilitas.
Pembiayaan jual beli adalah bentuk penyaluran dana bank syariah
yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dengan keuntungan
bank yang disebut margin.
Hasil penelitian Ian Azhar dan Arim (2016), menunjukkan bahwa
pembiayaan

penjualan

profitabilitas.

memberikan

Sedangkan

pembiayaan

pengaruh
bagi

positif

terhadap

dan

keuangan

hasil

bermasalah memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dan
kemudian, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan
penjualan, pembiayaan bagi hasil, dan kinerja non performing berdampak
pada 39,1% terhadap profitabilitas. Sedangkan 60,9% adalah pengaruh
variabel lain dari pada pembiayaan penjualan, pembiayaan bagi hasil, dan
keuangan non performing.32
Ha:

Pembiayaan

Jual

Beli

berpengaruh

positif

dan

signifikanterhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri
2.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank
Syariah Mandiri.
Pembiayaan bagi hasil adalah bentuk penyaluran dana bank syariah
yang berupa pembiayaan dengan prinsip kemitraan/ kerjasama. Dengan
persentase nisbah bagi hasil sebagai keuntungan tiap pihak sesuai dengan
kesepakatan di awal akad.
32
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Hasil penelitian Lilis Sudarwati, menunjukkan bahwa pembiayaan
bagi-hasil berpengaruh negative signifikan terhadap (ROA), pembiayaan
jual beli Berpengaruh positif tidak signifikan terhadap (ROA),
pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
(NPF), Pembiayaan Jual-beli berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap NPF, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negative
signifikan terhadap (ROA).
Ha: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri.
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