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ABSTRAK
PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI DAN PEMBIAYAAN BAGI
HASIL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH MANDIRI
PERIODE 2009-2014
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. Pembiayaan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan dengan
prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan
prinsip sewa-menyewa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri.
Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang
digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian yaitu laporan
keuangan Bank Syariah Mandiri dengan sampel penelitian data laporan keuangan
triwulan dari periode tahun 2009 sampai dengan 2014. Metode yang digunakan
adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis
yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji persamaan
regresi dengan presepsi Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2),
dan Kinerja Keuangan (Y).
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan yang berpengaruh
secara signifikan, antara pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yaitu
pembiayaan bagi hasil yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja
keuangan Bank Syariah Mandiri. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel
pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah
Mandiri. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk thitung
pada variabel presepsi (0.004) dan pembiayaan bagi hasil (0,025) sedangkan hasil
koefisien determinasi R2 sebesar 0,350 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank Syariah
Mandiri 35% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.
Dari hasil pengujian tersebut, bahwa pembiayaan jual beli tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan pembiayaan
bagi hasil berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Jadi
semakin meningkat nya pembiaayaan jual beli tidak diikuti dengan peningkatan
kinerja keuangan dan peningkatan pembiayaan bagi hasil diikuti dengan
meningkatnya kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2009-2014.
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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 seseorang.1
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 3, yaitu: Ba’i Al-Murabahah, Ba’i AsSalam, 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

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Gramedia
Pustaka Utama, 2011), hlm. 58
2

hlm. 29

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),

2

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:
Musyarakah dan Mudharabah.3
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
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 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 terhadap

3
4

Ibid, hlm. 30

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), hlm.17

3

kinerja keuangan namun pada kenyataannya pembiayaan jual beli
berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.
2. Secara subjektif
a. 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.
b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya
sumber dan litelatur diperpustakaan ataupun sumber lainya seperti
jurnal, artikel dan data yang telah di publikasikan di westite resmi
Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun website resmi pada
masing- masing bank.

C. Latar Belakang
Perkembangan ekonomi islam saat ini mengalami pertumbuhan yang
signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah dari tahun 2008 –
2015 jumlah pada tahun 2008 5 Bank Umum Syariah dan 27 Unit Usaha
Syariah, pada tahun 2014 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah,
kemudian tahun 2015 12 Bank Umum Syariah dan 32 Unit Usaha Syariah.
(sumber: statistik perbankan syariah, OJK).5

5

“Statistik
Perbankan
Syariah”
OJK
(On-line),
tersedia
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx
Maret 2017).

di:
(10

4

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.
Pemberian pembiayaan bank konvensional dan bank syariah mempunyai
pola yang sangat berbeda. Jika bank konvensional hanya meninjau dari segi
kelayakan bisnis, bank syariah meninjau dari segi syariah bisnis tersebut.
Artinya bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan layak dari segi
syariahnya.
Perbankan konvensional memperoleh keuntungan melalui persentase
bunga yang ditetapkan diawal transaksi, sedangkan perbanksan syariah
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memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil yang di sepakati bersama
oleh pihak bank maupun nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, bahwa
bank syariah hanya akan mendapatkan keuntungan jika dalam usaha yang
dilaksanakan mendapat keuntungan. Selain itu, apa bila dalam praktiknya
usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka pihak bank juga turut serta
dalam menanggung kerugian.
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.
Paramater 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. Semakin baik
pembiayaan yang dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank
tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan
dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik.
Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank
syariah sangatlah penting untuk dilakukan.
Dalam pembiayaan ini diambil produk penyaluran dana di bank syariah
yang dikembangkan dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang
ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi
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pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip
sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang
ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi
hasil.6
Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of
property dan tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga
jual barang. Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi,
pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun
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.7
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
tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan
dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan
kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat
keuntungan atau kinerja keuangan yang baik.

6

Dwi Suwiknyo, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Yogyakarta:Pustaka
Pelajar,2010), hlm. 26
7

Ibid., hlm.30- hlm 31
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Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan atas
kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat
dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran Return On
Assets (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh
laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar
ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai
serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.
Dengan kata lain, ROA dapat menunjukan efisiensi manajemen dalam
penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan.
Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh
pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi pada salah satu bank syariah di
Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri yang sudah berdiri sejak tahun 1999
sampai saat ini. Produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri yang
banyak macam disediakan untuk para nasabahnya, misalnya pembiayaan yang
diberikan untuk modal kerja, investasi atau keperluan konsumsi. Pembiayan
sendiri ada tiga jenis yaitu pembiayaan jual beli, pembiaayan bagi hasil, dan
pembiayaan sewa menyewa. Pada Bank Syariah Mandiri pembiayaan jual beli
sendiri ada dengan akad murabahah dan akad istishna’ dengan keuntungan
berupa margin, sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil ada akad
mudharabah dan akad musyarakah dengan keuntungan berupa nisbah bagi
hasil, dan untuk pembiayaan sewa menyewa ada akad ijarah dengan
keuntungan berupa ujroh. Produk-produk pembiayaan berbasis syariah
memiliki karateristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk
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karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
yang diperdagangkan.

Tabel 1.1
Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil BSM Tahun 2009-2014
(dalam jutaan rupiah)
PERIODE
Pemby. Jual Beli Pemby. Bagi Hasil
Triwulan I 2009
8,597,137
5,491,511
Triwulan II 2009
9,399,330
5,896,724
Triwulan III 2009
9,643,916
6,310,096
Triwulan IV 2009
10,624,792
6,473,219
Triwulan I 2010
11,713,580
6,865,188
Triwulan II 2010
13,372,709
7,748,326
Triwulan III 2010
14,715,735
8,151,906
Triwulan IV 2010
16,521,842
8,567,240
Triwulan I 2011
18,602,420
9,096,093
Triwulan II 2011
21,540,531
9,632,698
Triwulan III 2011
23,583,910
9,684,378
Triwulan IV 2011
26,006,636
9,751,727
Triwulan I 2012
28,329,308
9,691,000
Triwulan II 2012
31,410,787
10,127,364
Triwulan III 2012
33,341,378
9,604,916
Triwulan IV 2012
35,904,822
9,836,209
Triwulan I 2013
38,120,321
9,981,266
Triwulan II 2013
40,421,899
10,452,819
Triwulan III 2013
42,212,545
10,503,346
Triwulan IV 2013
43,587,449
10,713,033
Triwulan I 2014
43,441,686
10,306,134
Triwulan II 2014
46,711,012
10,363,158
Triwulan III 2014
42,842,264
10,154,143
Triwulan IV 2014
43,678,403
9,881,158

Total Aset
17,704,474
18,684,103
19,391,748
22,036,535
23,812,128
26,384,992
28,053,984
32,481,873
36,269,321
38,251,696
43,511,837
48,671,950
49,616,835
49,703,905
51,203,659
54,229,396
55,479,062
58,483,564
61,810,295
63,965,361
63,009,396
66,942,422
65,368,281
66,955,671

(sumber: Laporan Keuangan BSM 2006-20158 ; data diolah)

Pada data tersebut terlihat bahwa pembiayaan jual beli mengalami
peningkatan setiap tahunnya walaupun di tahun 2014 sedikit mengalami
penurunan.Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil meningkat sampai di
triwulan ke 2 tahun 2012 lalu mengalami kenaikan dan kembali menurun di
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triwulan akhir tahun 2014. Dan untuk total asetnya terus meningkat dari tahun
2009-2014.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
bagaimana Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil
Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri periode tahun
2009-2014. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan pada Bank Syariah
Mandiri. Sehingga diharapkan Bank Syariah Mandiri dapat meningkatkan
kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya,
sesuai dengan garis besar 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
produk-produk

pembiayaan

yang

mampu

lebih

mendukung

mendalam

perkembangan

perbankan syariah. Agar perbankan syariah mampu bersaing dan tumbuh
dengan peluang dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman.

D. 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 di publikasi di website
bank.
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2. Periode laporan keuangan triwulan dari tahun 2009 sampai tahun 2014.
3. Kinerja keuangan hanya dilihat dari Return On Assets(ROA).

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan

pemaparan

diatas

maka

dapat

diatrik

pokok

permasalahnnya yaitu:
1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan
Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan
Bank Syariah Mandiri?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk menguji bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap
kinerja keuangan bank syariah mandiri.
b. Untuk menguji bagaimana pengaruh pembiaayaan bagi hasil terhadap
kinerja keuangan bank syariah mandiri.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian dalam tulisan ini adalah agar dapat
menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu
pengetahuan penulis serta pembaca mengenai ilmu-ilmu perbankan
syariah.
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b. Manfaat Praktis
1) Bagi akademisi, menambah khasanah kepustakan dan bahan
referensi bagi peneliti yang akan datang mengenai pengaruh
pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia.
2) Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan
informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan utamanya melalui pengoptimalan
pembiayaan yang disalurkan kepada anggotanya.
3) Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai perbandingan antara teori-teori
yang didapat dari perusahaan sesuai dengan mata kuliah dan dalam
aktivitas perusahaan khususnya dalam usaha peningkatan kinerja
keuangan perusahaan melalui pengoptimalan pembiayaan perbankan
syariah di Indonesia.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Bank Syariah
1. 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.
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 utama.9
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).

9

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,
2005), hlm. 1.
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Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya
memberika 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 jga 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 zakat.10

2. 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 Syariah:11

10

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah
(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48.
11
Muhammad, Op.Cit. hlm. 2.
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a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara
pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat : 34);

Artinya: 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 besok. dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan
biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan
yang

mengandung

unsur

melipatgandakan

secara

otomatis

hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS.
Ali’ Imron, 130);

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan Riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh
kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim)
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4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka
tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai
hutang secara sukarela (HR. Muslim)
b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan
3. Dasar Hukum Bank Syari’ah
a. Al-Qur’an
Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional
tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba.
Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah
di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah
ayat 275:

ۚ
ۚ
ۖ

ۗ
ۖ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.
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Para ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga
karena Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu
halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta
sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT
berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 29:

ۚ

ۚ

Artiya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.
b. Al-Hadis
Di dalam hadis juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang.
Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur’an
sehingga lebih spesiifik.Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair
bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah
mencerikan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami
Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu „Alaihi
Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba,
juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua
sama.”
c. Fatwa MUI/ DSN Tentang Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk
pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya
Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997.DSN merupakan lembaga
otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin olehketua
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umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000,
dalam fatwa ini disebutkan:
“Lembaga

keuangan

Syariah

sebagai

penyedia

dana,

menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika
mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau
menyalahi perjanjian.12
d. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari
UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah
diundangkan hingga saat ini yaitu:

1) PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah
dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta
pelayanan jasa bank syariah.
2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit
Usaha Syariah
3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi
bank syariah.
4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.
6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan

12

LH.M. Ichwan Sam dkk. (ed.), Himpunan FatwaDewan Syari'ah Nasional(Jakarta: P.T.
Intermasa, 2003), hlm. 43.
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valuta asing bagi bank umum yang melaksanaan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No.
8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang
melaksanakan kegiatan usaha berdsarkan prinsip syariah..
6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.
7) PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
4. Sumber Dana Bank Syariah
Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya,
bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam
bentuk:13
a. Titipan

(wadi‟ah)

simpanan

yang

dijamin

kemanan

dan

pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
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.

13

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),
hlm. 115-156.
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Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari:14
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 sebagai mudharib bank
menyediakan jasa bagi investor berupa:
1) Rekening Investasi Umum
2) Rekening Investasi Khusus
3) Rekening Tabungan Mudharabah
c. Dana Titipan (wadiah/non remunerated deposit)
Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang
umumnya berupa giro atau tabungan.

14

Ibid. hlm. 117-119.
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B. Pembiayaan Bank Syariah
1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis pada bank syariah.
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.15 Disebut
pembiayan karena bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan
dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak
memperolehnya.
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua
hal berikut:16
a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk
memenuhi kebutuhan.
2. Falsafah Pembiayaan di Bank Syariah17
Kaitan antara bank dan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting,
namun

di

dalam

pelaksanaannya

harus

menghilangkan

adanya

ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke pihak
15

Muhammad, Op.Cit., hlm. 17
Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2001). Hlm. 160
17
Muhammad, Op.Cit.,hlm. 16
16
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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 pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai
teknik dan metode investasi.Kontrak hubungan investasi antara bank
syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas
pembiayaanbank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan
metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti
kontrak mudharabah, musyarakah dan yang lainnya. Di samping itu, bank
syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah.Mekanisme perbankan
syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga.Oleh
karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau
pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.
Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi: (1)
Aspek Syar’i, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para
nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Antara
lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang
usahanya

harus

halal.;

mempertimbangkan

(2)

hal-hal

Aspek

Ekonomi,

syariah,

bank

berarti

disamping

syariah

tetap

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun
bagi nasabah bank syariah.
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3. Dasar Hukum Pembiayaan
Dalam Al-qur’an Dalam Al-qur’an, kata pembiayaan sendiri tidak
secara ekplisit disebutkan, akan tetapi keberadaanya di ilhami oleh ayatayat Al-Qur’an dan contoh dari Rosulluloh SAW serta tradisi para sahabat.
Dasar hukum pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Al-Qur’an
Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau
dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikanya
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat
tersebut antara lain :Al-Qur’an, Surat Luqman, Ayat 34

ۖ
ۚ

ۖ

Artinya :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 besok[1187]. dan tiada seorangpun
yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.(QS.Luqman, Ayat 34).
Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah manusia itu tidak
dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya
besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka
diwajibkan berusaha.
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b. Al-Hadist
Dari riwayat Abu Dawud

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah
menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan
kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas‟ud, dari ayahnya, ia
berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam
melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi
makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud.)18
4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok
yaitu: tujuan pembiayaa untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan
untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:19
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat
melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan
taraf ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk
pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan.

18

koneksi-indonesia, hadits- hadits-tentang riba bahayanya dampaknya terhadap ekonomi
dan dosa dosanya.2014. diakses pada hari selasa tanggal 14 februari 2017 pukul 10 : 47
19
Muhammad, Op.Cit., Hlm 17
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c. Meningatkan

produktifitas,

artinya:

adanya

pembiayaan

memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu
meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor
usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha
produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti meraka akan
memperoleh

pendapatan

dari

hasil

usahanya.

Penghasilan

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi
maka akan terdistribusi pendapatan.
Adapun tujuan pembiayaan secara mikro, pembiayaan diberikan
dalam rangka untuk:
a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: untuk dapat menghasilkan
laba maksimal maka mereka memerluka dukungan dana yang
cukup.
b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: resiko kekurangan modal
dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi
dapat dikembang kan dengan melakukan mixing antara SDA dan
SDM serta sumber daya modal. Jika SDA dsn SDM ada namun
sumber daya

modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan
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pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat
meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: mekanisme pembiayaan pada
bank syariah dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan
penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus)
kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
Sehubungan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan
merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu,
tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk
memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:
a. Pemilik,

dari

sumber

pendapatan

diatas

para

pemilik

mengharapkan akan memperolej penghasilan atas dana yang
ditanamkan pada bank.
b. Pegawai,

para

pegawai

mengharapkan

dapat

memperoleh

kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
1) Pemilik dana; sebagai mana pemilik mereka mengharapkan
dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil
2) Debitur yang bersangkutan; para debitur, dengan penyediaan
dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya
(sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang
diinginkan (pembiayaan konsumtif).
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3) Masyarakat

umumnya

atau

konsumen;

mereka

dapat

memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
d. Pemerintah; akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu
dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan
diperoleh pajak (berupa pajak penhasilan atas keuntungan yang
diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)
e. Bank; bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran
pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan
usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya,
sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat diayaninya.
Fungsi pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana
diatas, menurut Sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi
untuk:20
a. Meningkatkan daya guna uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro,
tabungan dan deposito.Uang tersebut dalam persentase tertentu
ditingkatkan

kegunaannya

oleh

bank

guna

suatu

usaha

pengingkatan produktivitas.
Para pengusaha juga menikmati pembiayaan dari bank untuk
memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan
produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi
ataupun memulai usaha baru.

20

Muhammad, Op.cit, hlm. 20-21

27

Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha
peningkata produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian
dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para
penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan di salurkan untuk usahausaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun
kemanfaatan bagi masyarakat.
b. Meningkatkan daya guna barang
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah
bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan
tersebut meningkat.Atau produsen dengan bantuan pembiayaan
dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya
kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
Seluruh barang-barang yang di pindahkan/dikirim dari suatu
daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa,
pada dasarnya meningkatkan utility barang itu. Pemindahan
barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para
distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan
permodalan dari bank berupa pembiayaan.
c. Meningkatkan peredaran uang
Pembiayaan yang disalurakan melalui rekening-rekening koran
pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan
sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.
Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akanlebih
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berkembang

oleh

karena

pembiayaan

menciptakan

suatu

kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah,
baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “money creator”.
Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang
kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga
exchange of claim, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam
bentuk uang giral.
Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli
surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.
d. Menimbulkan kegairahan berusaha
Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan
kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat,
akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan
peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia
yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha
akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan
permodalan guna peningkatan usahanya.
Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah
kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan
produktivitasnya.
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Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap
segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus
bertambah bilamana masyarakat telah melakukan penawaran.
Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya
permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan
kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian
rupa meningkatkan produktivitas.
Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap
usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu
khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi
oleh bank dengan pembiayaannya.
e. Stabilitas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi
pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:
1) Pengendalian inflasi
2) Peningkatan ekspor
3) Rehabilitasi prasarana
4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan
arus iflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan
ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang
penting.
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f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja
berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti
peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif
dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam
struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus
menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat
berarti pajak perusahaanpun akan pertambah. Dilain pihak
pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan
kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara.
Disamping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembada
kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan
Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan
ataupun sektor-sektor yang lebih berguna.
Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan
buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan
Negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah
dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga
langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan
bertambah.
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5. Jenis-Jenis Pembiayaan
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah
memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya
dapat dikelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:21
a. Pembiayaan menurut tujuan
Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan modal kerja,yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan
usaha.
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
b. Pembiayaan menurut jangka waktu
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
1) Pembiayaan

jangka

waktu

pendek,

pembiayaan

yang

dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, prmbiayaan yang
dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
3) Pembiayaan jangka

waktu

panjang,

dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

21

Muhammad,Op.cit, Hlm 22

pembiayaan

yang
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Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam
bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:
a.

Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam
bentuk pembiayaan sebagai berikut:
1) Pembiayaan

dengan

prinsip

bagi

hasil.

Untuk

jenis

pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
a) Pembiayaan Mudharabah; perjanjian antara penanam
dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha
tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati
sebelumnya.
Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek,
pembiayaan ekspor.
b) Pembiayaan Musyarakah; perrjanjian di antara para
pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal
mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian
keuntungan diantara pemilik danamodal berdasarkan
nisbah yang terlah disepakati sebelumnya.
Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan
ekspor.
2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
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a) Pembiayaan Murabahah; perjanjian jual-beli antara bank
dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang
diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya
kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga
perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang
disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.
b) Pembiayaan Salam; perjanjian jual beli barang dengan
cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan
pembayaran harga terlebih dahulu.
c) Pembiayaan Istishna; perjanjian jual beli dalam bentuk
pemesanan pembuatan barang drengan criteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan
penjual.
3) Pembiayaan dengan prinsp sewa. Untuk jenis pembiayaan ini
diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
a) Pembiayaan Ijarah; perjanjian sewa menyewa suatu
barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
b) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina;
perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri
dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang
diberikan sewa kepada pihak penyewa.
4) Surat Berharga Syariah; surat bukti berinvestasi berdasarkan
prinsip syariah yang lazim di perdagangkan di pasar uang dan
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atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertidikat
dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip
syariah.
5) Penempatan; penanaman dana bank syariah pada bank syariah
lainnya dan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6) Penyertaan Modal; penanaman dana bank syariah dalam
bentuk saham pada perusahan yang bergerak di bidang
keuangan syariah.
7) Penyertaan Modal Sementara; penyertaan modal bank syariah
dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan
atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang
berlaku,
8) Transaksi Rekening Administratif; komitmen dan kontijensi
berdasarkan prinsip syariah.
9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); sertifikat yang
diterbitkan BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek
dengan prinsip wadiah.
b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas
pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:
Pinjaman Qardh; penyediaan dana dana atau tagihan antara bank
syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam
melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan
jangka waktu tertentu.
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C. Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil
1. 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. Jumlah nya bisa
mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, 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‟ al-murabahah, bai‟ as-salam dan bai‟
al-istishna‟.22

a. Pembiayaan Murabahah
Para ahli ekonomi dan keuangan Islam pada umumnya tidak
menganjurkan penggunaan murabahah tetapi menganjurkan model
pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing. Namun ternyata bankbank justru lebih banyak menggunakan model pembiayaan murabahah
dibandingkan model pembiayaan berdasarkan profit/loss sharing
seperti mudharabah dan musyarakah.
Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah
yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai‟ atau

22

Muhammad Syafii Antonio, Op.Cit., hlm. 101
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sale). Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu
pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam
dunia bisnis perdangangan di luar bank syariah. Pada perjanjian
murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang
itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara
yudiris berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya
kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark up/margin atau
keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga
beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar maskup/margin
yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain,
penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar costplus profit.23
1) Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah
Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad
murabahah yang harus di pedomani untuk menentukan keabsahan
akad murabahah. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menyangkut
murabahah yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini
ditulis, yaitu:24
a) Fatwa

DSN-MUI

No.

Murabahah

23

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 190-191
Ibid, hlm. 195-201

24

04/DSN-MUI/IV/2000

tentang
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b) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang
Muka dalam Murabahah
c) Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon
dalam Murabahah
d) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Pelunasan dalam Murabahah
e) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Tagihan Murabahah (Khashm Fi al-Murabahah)
f) Fatwa

DSN-MUI

No.

47/DSN-MUI/II/2005

tentang

Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu
Membayar
g) Fatwa

DSN-MUI

No.

48/DSN-MUI/II/2005

tentang

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

2) Landasan Syariah murabahah
Landasan syariah transaksi Bai‟ al murabahah terdapat dalam
Al-Qur’an dan hadist.25
a) Al-Qur’an
Qs. Al-Baqarah: 275

ۚ
Artinya: “…Allah telah
mengharamkan riba…”

25

Binti Nur Asiyah,
2015), Hlm. 225

menghalalkan

jual

beli

dan

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia,
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Maksud dari ayat tersebut adalah Allah mengharamkan riba
atau tambahan pada suatu pinjaman, dan menganjurkan
umatnya untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhannya salah
satunya dengan cara jual beli.
b) Hadist
Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW
bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual
beli

secara

tangguh,

muqaradhah

(mudharabah)

dan

mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

3) Syarat dan Manfaat Murabahah
Antonio memaparkan syarat Bai‟ Murabahah:26
a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang di tetapkan
c) Kontrak harus bebas riba
d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat
atas barang sesudah pembelian
e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak
dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
(1) Melanjutka pembelian seperti apa adanya
26

Muhammad Syafii Antonio, Op.Cit., hlm. 102
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(2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas
barang yang dijual
(3) Membatalkan kontrak
Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat
diantaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga
beli dan harga juak kepada nasabah, bentuk pembiayaannya
sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.27
Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan murabahah:28
a) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar
angsuran
b) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa
merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
c) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang
dikirim oleh bank kepada nasabah sehingga perlu
dilindungi asuransi
Aktivitas pembayaran dalam jual beli ada tiga cara, yaitu:29
a) Barang diserahkan saat ini, dan uang dibayar saat ini
(Bai‟Naqdam)
b) Barang diserahkan saat ini, uang dibayar belakangan
(Bai‟ Bi thaman ajil/Bai‟ Muajjal)
c) Barang diserahkan belakangan, uang dibayar saat ini
(Bai’ salam)
27

Binti Nur Asiyah, Op.Cit., hlm 226
Ibid.
29
Ibid., hlm 227
28
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b. Pembiayaan Salam
Seperti halnya dengan murabahah, bai‟ salam atau disingkat salam
adalah juga suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi
jual beli barang. Bai‟ salam merupakan bentuk kuno dari forward
contract dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat
sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian.30
1) Landasan Syariah Pembiayaan Salam
Landasan syariah transaksi Bai‟ as Salam terdapat dalam AlQur’an dan hadist.31
a) Al-Qur’an
Qs Al-Baqarah ayat 282:

.... ۚ ل مُسَّمًى فَاكْتُبُو ُه
ٍج
َ َن إِّلَىٰ أ
ٍ ْن آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُ ْم بِدَي
َ يَا أَيُهَا اّلَرِي
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan,
hendaklah kamu menuliskan nya….”
b) Hadist
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang
ke Madinah dimana penduduknya melakukan salam dalam
buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, dan tiga tahun,
beliau berkata, “barang siapa yang melakukan salam,
hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan
timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang
diketahui”.
30

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm 251
Ibid., Hlm. 229
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2) Rukun Bai’ as Salam
Pelaksanaan bai‟ as salamharus memenuhi sejumlah rukun
berikut ini:32
a) Muslam (pembeli)
b) Muslam alaih (penjual)
c) Modal atau uang
d) Muslam Fihii (barang)
e) Sighat (ucapan/akad)
3) Syarat Bai’ as Salam
Pelaksanaan bai‟ as salamharus memenuhi sejumlah syarat
berikut ini:33
a) Modal
Modal dalam trasaksi salam harus memenuhi syarat: modal
harus diketahui, pembayaran salam dilakukan ditempat
kontrak.
b) Barang
Barang yang digunakan untuk transaksi salam harus
memenuhi syarat:
(1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
(2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang macam
barang, kualitas serta jumlahnya
(3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
32
33

Muhammad Syafii Antonio, Op.Cit., hlm. 109
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(4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang
ditunda di kemudian hari, tetapi mazhab Safi’I
membolehkan penyerahan segera
(5) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan
datang untuk penyerahan barang
(6) Tempat penyerahan kontrak di sepakati oleh pihak yang
berkontrak
(7) Penggantian

muslim

fiih

dengan

barang

lain

dilarangoleh para ulama karena barang tersebut
meskipun belum diserahkan, barang itu tidak lagi milik
muslam alaih, tetapi sudah menjadi milik muslam.
c. Pembiayaan Istishna’
Istishna‟ juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil
bentuk transaksi jual beli.Istishna‟ berarti minta dibuatkan/pesan.Akad
yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu
pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian istishna‟adalah jual
beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan
harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan
secara bertahap sesuai kesepakatan.34 Atau bisa juga dilakukan di awal
atau di akhir sesuai kesepakatan.

34

Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm. 257-258
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1) Fatwa DSN-MUI tentang Istishna’
Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad
istishna‟ yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan
akad istishna‟. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah
dekeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah:35
a) Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli
Istishna‟
b) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2000 tentang Jual Beli
Istishna‟ Paralel
2) Landasan Syariah Istishna’
Landasan syariah pada Bai‟ al Istishna‟ sebagaimana yang
berlaku dalam Bai‟ as Salam karena Bai‟ al Istishna‟ merupakan
bentuk khusus dari akad Bai‟ as Salam. Namun menurut Mazhab
Hanafi, Bai‟ al Istishna‟ karena bertentangan dengan semangat bai
secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok
kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan
Bai‟ al Istishna‟, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki
oleh penjual.36
Meskipun demikian Mazhab Hanafi menyetujui Bai‟ al
Istishna‟ atas dasar istishan dengan alasan:37
a) Masyarakat telah mempaktikan Bai‟ al Istishna‟ secara luas
dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal
35

Ibid, Hlm. 258
Binti Nur Asiyah, Op.Cit. hlm 234-236
37
Ibid., hlm 235-236
36
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demikian menjadikan al Istishna‟ sebagai kasusu ijma atau
konsensus umum.
b) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan
terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama
c) Keberadaan Bai‟ al Istishna‟ didasarkan atas kebutuhan
masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak
tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan
kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
d) Bai‟ al istishna‟ sah sesuai dengan aturan umum mengenai
kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau
syariah.
e) Sebagian fuhaqa kontemporer berpendapat bahwa bai‟ al
istishna‟ adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah
karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu
mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan.

2. 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, al-mudharabah,
al-muzara‟ah, dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang
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paling banyak di pakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah,
sedangkan al-muzara‟ah dan al-musaqah di pergunakan khusus untuk
plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank
Islam.38

a. Pembiaayaan Mudharabah
Mudharabah adalah suatu produk pembiayaan syariah yang
berbasis kemitraan (partnership). Dari definisi-definisi yang ada dapat
diketahui bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yag berjanji
melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu
merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan
kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut shahib al-mal
atau rabbul-maal, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran,
tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang
disebut mudarib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang
berupa keuntungan saja berdasarkan porsi pembagia keuntungan
tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal
terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh shahib al-mal dan
mudaribmenanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang
telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.39

38
39
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1) Jenis-jenis Mudharabah
Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah
sebagai berikut:40
a) Al-Mudharabah Al-Muqayyadah
Disebut mudharabah al-muqayyadah atau mudharabah
yang terbatas.Apabila shahib al mal atau rabb-ul mal
menentukan bahwa mudarib hanya boleh berbisnis dalam
bidang tertentu. Berarti mudarib hanya boleh menginvestasikan
uang shahib al mal atau rabb-ul maal pada bidang tersebut dan
tidak boleh pada bisnis di bidang lain.
b) Al-Mudharabah Al-Muthlaqah
Disebut mudharabah al-muthlaqah atau mudharabah yang
mutlak atau tidak terbatas apabila shahib al mal atau rabb-ul
maal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudarib
untuk kedalam bisnis apa uang shahib al mal atau rabb-ul maal
akan ditanamkan.

2) Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah
Ada beberapa fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad
mudharabah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan
akad mudharabah. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan
sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah:41

40

Ibid, hlm. 296
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a) Fatwa

DSN-MUI

No.

07/DSN-MUI/IV/2000

tentang

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
b) Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi
Syariah Mudharabah
c) Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat
Investasi Mudharabah Antarbank
d) Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Mudharabah Musyarakah
e) Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
f) Fatwa DSN-MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi
Syariah Mudharabah Konversi
3) Landasan Syariah Mudharabah
Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.Hal ini tampak
dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.42
a) Al-Qur’an
Qs surat An-Nisa’ ayat 29

ۚ
ۚ

42
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”
b) Hadist
(1) Riwayat Thabrani
Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta
sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni
lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan
itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya.
Ketika

persyaratan

ditetapkan

Abba

situ

didengar

Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR Thabrani dari
Ibnu Abbas)
(2) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
Artinya: Nabi Bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung
berkah:

jual

beli

tidak

secara

tunai,

muqaradah

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jemawut
untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR.
Ibnu Majah dari Shuhaib)
4) Rukun Mudharabah
Rukun dalam akad Mudharabah adalah adanya:43
a) Pemilik (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)
43

Ibid, hlm. 187-188
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b) Objek Mudharabah (modal dan kerja)
c) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab-Qabuli)
d) Nisbah keuntungan
5) Manfaat dan Resiko Mudharabah
Adapun manfaat dan resiko dari pembiayaan mudharabah,
yaitu:44
a) Manfaat Al-Mudharabah
(4) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat
(5) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan
pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan
pernah mengalami negative spread.
(6) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan
nasabah
(7) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari
usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan
karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi
itulah yang akan dibagikan.
(8) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini
berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan

44
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menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah
bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan
nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
b) Resiko Al-Mudharabah
Resiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada
penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:
(1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan
seperti yang disebut dalam kontrak;
(2) Lalai dan kesalahan di sengaja
(3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya
tidak jujur.
b. Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah produk pembiayaan syariah yang berbasis
kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk
financial tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah
bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (partnership)
dalam jangka waktu tertentu.Kedua belah pihak menempatkan modal
untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi
keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal.45

45
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1) Jenis-Jenis Musyarakah
Musyarakah terbagi menjadi:46
a) Syirkah al-„Inan
b) Syirkah Mufawadhah
c) Syirkah A‟maal
d) Syirkah Wujuh
e) Syirkah al-Mudharabah
2) Manfaat Musyarakah
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah,
diantaranya:47
a) Bank akan menikmati peningkatan dakam jumlah tertentu pada
saat keuntungan usaha nasabah meningkat
b) 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.
c) Pengembaian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan
nasabah.
d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha
yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini

46
47
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karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang
akan dibagikan.
e) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda
dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih
penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap
berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan
sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
3) Resiko Musyarakah
Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada
penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai
berikut:48
a) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti
yang disebut dalam kontrak.
b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak
jujur.

D. 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 masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek
dan jangka panjang. Kinerja dilihat dari segi kuatitatif dan kualitatif yaitu:
48

Muhammad Syafii Antonio, Op.Cit., hlm. 94

53

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.
Teori berikutnya mengenai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah semua
aktiva dalam rupiah dan valas yang dimiliki bank dengan maksud untuk
memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.49 Menurut Ketentuan Bank
Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam
rupiah maupun valuta asing.50 Jenis aktiva produktif yang di bentuk bank syariah

49
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adalah aktiva yang ditujukan untuk mencetak keuntungan. Adapun bentuk aktiva
produktif bank syariah dapat di jalankan dalam bentuk:51
1. Pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad
mudharabah

dan/atau

musyarakah

dan/atau

pembiayaan

lainnya

berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Piutang
Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau
berdasarkan akad murabahah, salam, istishna‟, dan ijarah.
3. Surat Berharga Syariah
Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan
prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasr
modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat
berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
4. Qardh
Qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antar bank syariah
dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan
pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.
5. Penempatan
Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah
lainnya dan/atau Bank Perkreditan Syariah dalam bentuk giro, dan/atau
tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah,
51
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pembiayaan yang di berikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank
(Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan
prinsip syariah.
6. Penyertaan Modal
Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk
saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah,
termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible
bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu
berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau
akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan
syariah.
7. Penyertaan Modal Sementara
Penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi
kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (debt to equity swap) sebagai
mana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk
dalam surat utang konvesi (convertible bonds) dengan opsi saham (Equity
Options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki
atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.
8. Transaksi Rekening Administratif
Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (off
belance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi,
akseptasi/endosmen, LC, dan garans lain berdasarkan prinsip syariah.
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9. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
SWBI adalah sertifikat yang di terbitkan Bank Indonesia sebagai bukti
penitipan dana jangka pendek dengan prinsip wadiah.
Jelas disebutkan diatas bahwa pembiayaan adalah salah satu bentuk aktiva
produktif yang ditujukan untuk mencetak keuntungan. Untuk mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dapat menggunakan rasio
profitabilitas. Kemampuan perusahaan (Bank) untuk menghasilkan laba dalam
kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan
(analisis fundamental) karena laba perusahaan selain merupakan indikator
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga
merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek
perusahaan di masa yang akan datang. Dari sinilah permasalahnnya menyangkut
efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun aktiva bersih
seperti yang tercatat dalam neraca. Bentuk paling mudah dari analisis
profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang
dilaporakan terhadap total aktiva di neraca.
Dengan teori-teori diatas dapat di artikan bahwa dengan adanya pembiayaan
yang baik akan menghasilkan pendapatan untuk bank syariah, dan semakin
banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan maka akan semakin
banyak pula laba bersih untuk bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh
bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal
ini berhubungan juga dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah jika suatu bank
memiliki kinerja yang amat baik. Oleh karena itu analisis pengaruh pembiayaan
terhadap kinerja keuangan bank syariah sangatlah penting untuk dilakukan.
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E. Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan
Didalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan SAK tahun 2004 disebutkan bahwa laporan keuangan
merupakan dasar dari proses pelaporan kegiatan finansial secara
keseluruhan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan
dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas), catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan.
Sedangkan menurut Lili M. Sadeli laporan keuangan adalah
laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi
keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama
periode tertentu.52
Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses
akuntansi. Laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi pemakainya
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di
samping

sebagai

pertanggungjawaban

informasi,
atau

laporan

keuangan

accountability.Sekaligus

juga

sebagai

menggambarkan

indikator kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya.53
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2. Laporan Keuangan Dalam Perspektif Islam
Dalam sejarah Islam menyatakan bahwa pencatatan keuangan
dalam Islam bukanlah seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya adanya
catatan keuangan bias dilihat dari peradaban Islam yang pertama yang
sudah memiliki Baitul Maal yang merupakan lembaga keuangan sebagai
bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan sosial.
Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkemban setelah
ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaki yang
bersifat tidak tunai dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

ۚ
ۚ

ۚ
ۚ

ۖ

ۚ

ۚ
ۖ

ۚ

ۚ

ۚ

ۗ

ۗ
ۖ

ۗ

ۚ
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Artinya:
Hai
orang-orang
yang
beriman,
apabila
kamu
bermu'amalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Dalam hal ini perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi yang
bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa
menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.54 Selain itu tujuan
perintah dari ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran.
Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diperintahkan untuk saling
menjaga tanggung jawab agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Untuk menciptakan sebuah transaksi yang adil, maka diperlukan saksi
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atau pencatat. Maka ayat tersebut kemudian diturunkan menjadi konsepsi
akuntansi syariah.
Menurut Muhammad Antonio Syafi’I, ada 3 prinsip umum dalam
operasional akuntansi Islam yaitu:
a. Prinsip Pertanggung Jawaban
Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep
yang

tidak

asing

lagi

bagi

kalangan

masyarakat

muslim.

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak
ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggung
jawaban, diantaranya terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al Israa’ ayat
14:

Artinya: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini
sebagai penghisab terhadapmu".
Dari ayat diatas jelas memberikan gambaran perhitungan, hisab
atau akuntansi Allah yang dikenakan kepada manusia dalam
menjalankan transaksi kehidupan.Kehidupan adalah amanah Allah
yang harus dijalankan manusia sebagai khalifah dimuka bumi.
Sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, maka manusia akan
mempertanggungjawabkan
kepemimpinannya.

segala

perbuatan

kekhalifahan

atau
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b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting
dalan etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juaga merupakan nilai
inheren melekat dalam fitrah manusia.Dalam konteks akuntansi,
menegaskan kata adil secara sederhanan dapat berarti bahwa setiap
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.Hal ini
sesuai dengan Al-Qur’an Surat Ar Rahman ayat 7-9:

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan
neraca (keadilan).Supaya kamu jangan melampaui batas tentang
neraca itu.Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan
janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Terhadap ayat tersebut sebagian mufassirin berpendapat, ungkapan
yang tepat untuk arti neraca (mizan) ini adalah, nilai-nilai moral
orisinal yang diwarisi generasi demi generasi dari risalah-risalah
kenabian yang memberi petunjuk.Ia adalah tolok ukur manusiawi
yang sehat mengambil petunjuk darim kitab Ilahi untuk mengetahui
kebenaran

dengan

analogi

serupa

dan

mengembalikan

persoalanpersoalan cabang kepada hukum pokoknya.
c. Prinsip Kebenaran
Sebenarnya prinsip kebenaran tidak terlepas dari keadilan karena
dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan
baik apabila dilandasi dengan pada nilai kebenaran.
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3. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan
Berdsarkan paragraph 30 KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), dinyatakan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keungan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengembalian
keputusan ekonomi.55
Selain itu tujuan lainnya adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
transaksi dan kegiatan usaha;
b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta
informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan
penggunaannya;
c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab
entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh
penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi
mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah,
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan
wakaf.
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Sedangkan karakteristik dari laporan keuangan adalahciri khas
yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi
pemakainya, berikut adalah karakteristik dari laporan keuangan.
a. Dapat Dipahami
b. Relevan
c. Andal
d. Dapat Dibandingkan
4. Komponen – Komponen Laporan Keuangan
Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah
antara lain meliputi komponen-komponen berikut ini:56
a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial.
Komponen ini meliputi:
1) Laporan Posisi Keuangan
Laporan ini menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok
besar menurut karakteristik ekonominya.
2) Laporan Laba Rugi
Merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan
dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau
penghasilan per saham.
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3) Laporan Arus Kas
Laporan

ini

menggambarkan

bagaimana

arus

kas

pada

perusahaannya.
4) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan asset
neto atau kekayaan selama periode bersangkutan.
b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial.
Komponen ini meliputi:
1) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Unsur dasar laporan ini adalah sumer dana, penggunaan dana
selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang
menunjukan dana zakat belum disalurkan pada tanggal tertentu.
2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukan halhal sebagai berikut:
a) Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu:
(1) Infak,
(2) Sedekah,
(3) Hasil pengelolaan wakaf,
(4) Pengembalian dana kebajikan produktif
(5) Denda, dan
(6) Pendapatan non-halal.
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b) Penggunaan dana kebajikan untuk:
(1) Dana kebajikan produktif;
(2) Sumbangan;
(3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum;
(4) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
(5) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
(6) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
3) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan
dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

F. Analisis Laporan Keuangan
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan ialah kegiatan membandingkan kinerja
perusahaan dalam bentuk angka-angka keuangan dengan perusahaan
sejenis atau dengan angka-angka keuangan periode sebelumnya, atau
dengan angka-angka anggaran.57 Analisis terhadap laporan keuangan
suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat
profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu
perushaan.
Analisis laporan keuangan adalah salah satu tugas penting
manajemen setelah akhir tahun. Analisis ini didasarkan pada laporan
keuangan yang sudah disusun dan diyakini kewajarannya. Kewajaran
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laporan keuangan diketahui dari pemeriksaan akuntan publik terhadap
laporan keuangan perusahaan.
Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua cara
perbandingan yaitu:
a. Analisis Horizontal (Perbandingan Laporan Keuangan)
Analisis horizontal adalah analisis dengan cara membandingkan
neraca dan laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara
berurutan.

Maksudnya

memperoleh

gambaran

mengenai

perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam neraca maupun
laporan laba rugi, sehingga dapat diperoleh gambaran selama
beberapa tahun terakhir apakah telah terjadi kenaikan atau
penurunan. Di samping realisasi pelaksanaan yang lalu, realisasi
hasil prestasi lebih berarti bila diperbandingkan dengan target
atau tolak ukur yang wajar, jadi perlu standar.

b. Analisis Vertikal (per komponen)
Analisis vertikal (common-size statement) adalah analisis yang
dilakukan dengan jalan menghitung proporsi pos-pos dalam
neraca dengan suatu jumlah tertentu dari neraca atau proporsi
dari unsur-unsur tertentu dari laporan laba rugi dengan jumlah
tertentu dari jumlah laporan laba rugi.Bila analisis didasarkan
pada suatu tahun dasar yang dianggap sebagai basisi disebut
analisis indeks. Analisis vertikal dan analisis indeks, yang
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menganalisis tren laporan keungan dalam bentuk persentase
selama tahun tertentu, berguna bagi analisis untuk mendapatkan
pandangan tajam tentang pergerakan dana dan perbandingan
laporan-laporan keuangan untuk perusahaan yang berbeda
ukurannya.
Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk
membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan, ivestasi dan oeprasi.
Setiap manajer membutuhkan informasi keuangan untuk membuat
program kerja, anggaran dan pengendalian. Oleh sebab itu, informasi
keuangan harus disajikan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut
disajikan oleh akuntan internal kemudian diperiksa oleh akuntan publik.

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Tujuan dari analisis laporan keuangan akan menentukan arah
analisis, batasan-batasan dalam analisis, dan hasil yang diharapkan.
Berikut ini beberapa contoh tujuan analisis keuangan:58
a. Investasi pada Saham
Risiko yang berkaitan dengan investasi saham pada dasarnya sama
dengan risiko yang berkaitan dengan perusahaan pada umumnya.
Analisis

risiko

biasanya

memfokuskan

pada

kemungkinan

bangkrutnya perusahaan atau kemungknan perusahaan mengalami
kesulitan keuangan.
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b. Pemberian Kredit
Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai
kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang
diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.
Fokus dalam analisis ini adalah kemampuan perusahan dalam
pemberian kredit jangka panjang.
c. Kesehatan Pemasok (Supplier)
Perusahaan yang tergantung pada “supply” pemasok akan
mempunyai kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin
memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bias bertahan terus.
Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier juga akan bermanfaat
bagi perusahaan dalam melakukan negoisasi dengan supplier.
d. Kesehatan Pelanggan (Custumor)
Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada
pelanggan maka perusahaan memerlukan informasi keuangan
pelanggan, terutama informasi mengenai kemampuan pelanggan
memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
e. Kesehatan Perusahaan Ditinjau dari Karyawan
Karyawan atau calon karyawan mungkin akan tertarik menaganlis
keuangan perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan atau
perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek
keuangan yang bagus.
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f. Pemerintah
Pemerintah

bisa

menganalisis

keuangan

perusahaan

untuk

menentuka besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat
keuntungan yang wajar bagi suatu industri. Apabila perusahaan
akanmenjual sahamnya ke pasar modal, maka pemerintah (dalam hal
ini Bapepam) akan menganalisis keuangan perusahaan untuk
menentukan layak tidaknya perusahaan tersebut untuk go public.
g. Analisis Internal
Pihak internal perusahaan (seperti pihak manajemen) akan
memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk
menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan.
h. Analisis Pesaing
Kondisi keuangan pesaing bias dianalisis oleh perusahaan untuk
menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi
semacam ini bias dipakai untuk penentuan strategi perusahaan.
i. Penilaian Keusakan
Kadangkala analisis keuangan juga bias dipakai untuk menentukan
besarnya kerusakan yang di alami oleh perusahaan.

3. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan proses pengamatan dengan
jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik
secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan
diantara pos tertentu. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau
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perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan
dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat memberikan
gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan
perusahaan.
Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam
beberapa macam kategori, diantaranya:59
a) Rasio Likuiditas
Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan
dengan melihat aktiva lancer perusahaan relative terhadap utang
lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Di
dalam rasio ini terdapat dua perhitungan yaitu:
1) Rasio Lancar (current ratio)
Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang
jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.
CR =

Aktiva Lancar

x 100%

Hutang Lancar

2) Rasio Cepat (quick ratio)
Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang
jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya tanpa
memasukan persediaan.
QR =

59

Ibid. hlm. 75-83.

Aktiva Lancar
Persediaan

x 100%
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b) Rasio Profitabilitas
Rasio

ini

mengukur

kemampuan

perusahaan

menghasilkan

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal
saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam
rasio ini yaitu:
1) Net Profit Margin
Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.
NPM =

Laba Bersih
Penjualan

x 100%

2) Return On Investmen atau Return On Asset
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu.
ROA =

Laba Bersih
Total Aktiva

x 100%

3) Return On Equity
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
berdasarkan modal saham tertentu.
ROE =

Laba Bersih
Total Ekuitas

x 100%

G. Kinerja Keuangan dan Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan
perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas
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perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut
Munawir, kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar
penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan
analisis

terhadap

rasio

keuangan

perusahaan.

Sedangkan

menurut

Subramanyam dan kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan
pengaitan biaya yang menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus
kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan
bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui.
Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya
beban yang terkait dengan periode tersebut. Sedangkan tujuan penilaian
kinerja keuangan menurut Jumingan, yaitu sebagai berikut: (1) untuk
mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi
likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang di capai dalam tahun
berjalan maupun tahun sebelumnya; dan (2) untuk mengetahui kemampuan
perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam
menghasilkan profit secara efisien. Adapun manfaat penilaian kinerja
keuangan menurut Mulyadi, pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh
manajemen untuk: (a) mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui
pemotivasian karyawan secara umum; (b) megidentifikasi kebutuhan pelatihan
dan pengembangan karyawan serta untuk menyediakan kriteria seleksi dan
evaluasi progam pelatihan karyawan; dan (c) menyediakan umpan balik bagi
karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.60

60

Aditya Putra Dewa, “Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk di
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H. Tinjauan Pustaka
Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika,pada tahun 2012
melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan
Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia”, pada penelitian ini, secara parsial pembiayaan
jual belidan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas
yang diproksikan melaluiReturn on Asset (ROA) pada bank umum syariah di
Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini
terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiyaan
yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan mark up
yang diperoleh dari pembiyaan jual beli menjadi pendapatan terbesar
perbankan

syariah,

yang

pada

akhirnya

mampu

meningkatkan

profitabilitas.Untuk rasio NPF seharusnya memberikan pengaruh negatif
terhadap profitabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
rasio NPF justru berpengaruh positif terhadap ROA. Kemungkinan penjelasan
yang dapat diberikan adalah return dari penyaluran dana selain pembiyaan
seperti penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, atau penyertaan
mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiyaan bermasalah, sehingga
NPF seolah-olah berpengaruh positif tehadap ROA. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwapembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif
terhadapprofitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada
bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasilseharusnya

Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol 4, No 3 (Maret, 2015)
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diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Berpengaruh
negatifnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiyaan bagi
hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya
pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.61
Atik Ria Pratika, pada tahun 2013 melakukan penelitian mengenai
“Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di
Indonesia”, pada penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan
ROA. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan pembiayaan
Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap kinerja
keuangan yang diwakili oleh return on asset (ROA). Sedangkan berdasarkan
analisis regresi berganda menunjukan bahwa hipotesis Mudharabah dan
Murabahah diterima, kemudian Musyarakah ditolak.62
Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar, pada tahun 2015
melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan
Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank
Syariah” Hasil penelitian Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah karena pembiayaan
jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan tinggi, namun jika
manajemen tidak bisa mengelola pembiayaan dan biaya operasional terhadap
pendapatan operasional dengan baik maka tingginya pembiayaan yang

61

Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli,
Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum
Syariah di Indonesia”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8 No 1(2012) hlm. 13
62
Atik Ria Pratika, “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah
di Indonesia”. (Skripsi Program Studi keuangan Islam Syariah dan Hukum UIN Kalijaga,
Yogyakarta, 2013), hlm. 72
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disalurkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan. Intellectual capital
berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berpengaruhnya
intellectual capital terhadap kinerja keuangan dikarenakan intellectual capital
mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi bank syariah sehingga bank
syariah mampu bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi
dilingkungan bisnisnya, dengan demikian kinerja keuangan bank syariah dapat
meningkat dan terjaga dengan baik63
I. Kerangka Pikir
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 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 :
63

Achmad Syaiful Nizar dan Moch. Khairul Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli
Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah”.
Jurnal Akuntansi, (2015) hlm. 15
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Pembiayaan Jual Beli
(X1)
Kinerja Keuangan BSM: (Y)
Pembiayaan Bagi Hasil
(X2)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran dalam Penelitian
Keterangan :

= Uji parsial
= Uji simultan

J. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan
data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap
rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data64
Sebuah hipotesis yang diajukan memiliki fungsi yang sangat penting
dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah yang jelas terhadap
pelaksanaan

penelitian,

berdasarkan

pendapat

tersebut

maka

dapat

disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah
64

Sugiyono, Petodologi Penulisan Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan
R&D), Alfa Beta, Bandung, 2012, hlm.96.
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penelitian, yang kebenaranya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai
pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.
Pembiayaan adalah salah satu bentuk aktiva produktif yang ditujukan
untuk mencetak keuntungan. Untuk mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan

keuntungan

dapat

menggunakan

rasio

profitabilitas.

Kemampuan perusahaan (Bank) untuk menghasilkan laba dalam kegiatan
operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan
(analisis fundamental) karena laba perusahaan selain merupakan indikator
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya
juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan
prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dari sinilah permasalahnnya
menyangkut efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun
aktiva bersih seperti yang tercatat dalam neraca. Bentuk paling mudah dari
analisis profitabilitas adalah menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih)
yang dilaporakan terhadap total aktiva di neraca.
Dengan teori-teori diatas dapat di artikan bahwa dengan adanya
pembiayaan yang baik akan menghasilkan pendapatan untuk bank syariah, dan
semakin banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan maka akan
semakin banyak pula laba bersih untuk bank. Semakin baik pembiayaan yang
dimiliki oleh bank, maka akan membuat kinerja bank tersebut menjadi
semakin meningkat. Hal ini berhubungan juga dengan kepuasan dan
kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang amat baik. Oleh
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karena itu analisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank
syariah sangatlah penting untuk dilakukan.
Hipotesis pada penelitian ini adalah:
1. H01

: Pembiayaan jual beli

pada Bank Syariah Mandiri (X) tidak

bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah
Mandiri(Y).
Ha1

: Pembiayaan

jual

beli pada Bank

Syariah

Mandiri (X)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank
Syariah Mandiri(Y).
2. H02

: Pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (X) tidak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank
Syariah Mandiri(Y).
Ha2

: Pembiayaan

bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri (X)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank
Syariah Mandiri(Y).

BAB III
METODE PENELTIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library
research) yaitu dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan keuangan yang di publikasi dan
bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan sebagai pendukung
dalam penulisan ini.
Dalam sifat penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian
kuantitatif, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan
pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara
random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Penelitian menggunakan angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang
kemudian di analisis. Metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena
dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya
menggunakan statistik.62 Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada
gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan
manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatanhakikat

62 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif
(Bandung: Refika A, 2014), hlm.49

dan Tindakan
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hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori
yang objektif.
B. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan
cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan data-data yang
telah diperoleh yang berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam
penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data
yang diperoleh dari catatan, buku dan majalah , dan lain sebagainya. Beberapa
sumber sekunder yang peniliti peroleh adalah data-data dari internet, jurnal,
dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitan ini.
C. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang di tetapkan
oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat
digunakan sumber data.63 Populasi dalam peneitian ini adalah laporan
keuangan Bank Syariah Mandiri yang di publikasi.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang
diambil. Bila hasil penelitian akan di generalisasikan (kesimpulan data
63 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Lualitatif dan R&D” (Bandung:
ALFABETA,2013), hlm. 285

81

sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi)

maka sampel yang

digunakan sebagai sumber data harus respresentatif dapat dilakukan
dengan cara mengambil sampel dari populasi secara

random sampai

jumlah tertentu.64 Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
Bank Syariah Mandiri pertriwulan tahun 2009 sampai tahun 2014.
D. Metode pengumpulan data65
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diakukan peneliti untuk
menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan
lingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah tekhnik
pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui
dokumen yang digunakan berupa buku harian, koran, dan refrensi lainnya.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan
keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri periode tahun 2009 sampai tahun
2014, profil bank, literatur, buku, jurnal dan lain-lain.
E. Definisi Operasional
Instrumen penelitian terdiri dari empat variabel penelitian yang
dioperasionalisasikan menjadi beberapa butir pertanyaan. dua variabel
independent, yaitu pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.
Kemudian satu variabel dependent digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan Bank Syariah Mandiri. Instrumen yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah :
64 Ibid.
65 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung, Alfabeta 2013), hlm. 194
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1. Pembiayaan Jual Beli
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli
yang dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang.
Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga yang dijual.
Terdapat tiga jenis jual beli pembiayaan konsumtif, modal kerja dan
investasi dalam bank syariah, yaitu; Ba’i Al-Murabahah, Ba’i As-Salam,
dan Ba’i Al-Istishna.
2. Pembiayaan Bagi Hasil
Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi
hasil. Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu;
Musyarakah dan Mudharabah.
3. Kinerja Keuangan Bank SyariahMandiri
Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank
pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan atau
penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan
modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja keuangan dalam penelitian ini
diwakili dengan kinerja profitabilitas bank yaiturasio ROA (Return On
Assets). ROA merupakan perbandingan anatara laba sebelum pajak
dengan total asset dalam suatu periode. Rumus yang digunakan untuk
mencari ROA adalah:66
ROA =

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐱 𝟏𝟎𝟎%

66Mamduh M Hanafi, Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: UPP
STIM YKPN, 2016), hlm. 81
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F. Metode Analisis Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual
beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Syariah
Mandiri. Oleh karena itu model analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis regresi berganda (regresi tiga prediktor) yang
perhitungannya menggunakan SPSS. SPSS merupakan salah satu software
yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis
data secara statistik. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh
independen terhadap dependen.67
1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum
dan nilai minimum. Statistik Deskriptif ini menggambarkan sebuah data
menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam
menginteprestasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik
deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data dalam
bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan
penyusunan data dalam bentuk table numeric dan grafik.68

67 Ety Rochaeti dkk, Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPPS (Jakarta: Penerbit
Mitra Wacana Media, 2007), hlm. 104
68V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2015), hlm. 39
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2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak.69 Uji ini biasanya digunakan untuk
mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis
menggunakan metode parametik, maka persyaratan normalitas harus
terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data
tidak berdistribusi normal, maka metode alternatif yang bisa digunakan
adalah statistik non parametik. Uji normalitas dalam penelitian ini
menggunakan uji statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov
merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif.
Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar
dari 5% atau 0,05.70
b. Uji Multikolineritas
Uji multikolonieritas adalah situasi adanya korelasi variabelvariabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Pengujian ini
bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

tiap-tiap

variabel

saling

berhubungan secara linier. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari
Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini
menunjukan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan
variabel independen lainnya. Multikolonieritas terjadi jika nilai

69Duwi Priyatno, Paham Analisis Data dengan SPSS (Yogyakarta: Mediakom, 2010),
hlm. 71
70Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV
ANDI OFFSET, 2011), hlm. 75
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tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada
yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolonieritas yang
terjadi jika tidak bebahaya (lolos uji multikolonieritas).71

c. Uji Heteroskesdisitas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskesdisitas dalam
penelitian ini menggunakanuji statistic Scatter Plot. Metode yang
digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskesdisitas
adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

d. Uji Autokorelasi
Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu
model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada
periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu
maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memiliki
problem autokorelasi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada
tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan
uji Runs Test, sebagai bagian dari statistic non-parametrik dapat pula

71Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, ce. IV
(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009), hlm. 95-96
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digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random
atau tidak (sistematis).72

3. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini
menggunakan metode regresi linear berganda adalah hubungan secara
linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan
variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan
antara variabel independen dengan variabrel dependen apakah masingmasing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan
biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan: 73
Y = Variabel dependen (KinerjaKeuangan)
X1 = Variabelindependen (PembiayaanJualBeli)
X2 = Variabelindependen (PembiayaanBagiHasil)
a = konstanta yaitu ( nilai Y bila X1, X2) = 0
b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

72Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV
ANDI OFFSET, 2011), hlm. 116.
73Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 284.
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4. Koefisien Determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai yang mendekati
satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel
dependen.74 Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi variabel independen (pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi
hasil) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan Bank Syariah
Mandiri).
5. Uji Hipotesis
a. Uji t → Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.75 Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan
derajat keabhsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan
melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%)
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika nilai Sig < α Maka H0 ditolak
2) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima
Uji t dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis (H1 dan H2)
b. Uji F →Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh
variabel independennya terhadap variabel dependennya. Uji ini

74Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 97
75Duwi Priyatno, Paham Analisis Data dengan SPSS (Yogyakarta: Mediakom, 2010),
hlm. 90
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dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan
nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya
adalah dengan melihat nilaisig α (5%) dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) nilai Sig < α maka H0 ditolak
2) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima

BAB IV
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri
a. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri
Setelah krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah Indonesia mengambil
tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank
di Indonesia. Salah satu kebijakan itu adalah melakukan penggabungan
empat Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi
Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, yaitu PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan
tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik
mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB).
Sebelumnya, PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan
Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT.
Mahkota Prestasi sudah berupaya keluar dari krisis 1997 dengan berbagai
cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya
memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari
pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank tadi, (Bank Dagang
Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank
Mandiri (Persero), rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi
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bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT.
Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru
mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank
Susila Bakti menjadi bank syariah.Hal itu sejalan dengan keinginan PT.
Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk Unit Usaha Syariah.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan
konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan
syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas
diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank
umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).
Tim

Pengembangan

Perbankan

Syariah

memandang

bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional
menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan
Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga
kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23
tanggal 8 September 1999.
Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah
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memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti.
Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank
Indonesia telah menyetujui perubahaan nama PT. Bank Susila Bakti
menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.
Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999
merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri.
Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para
perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank
Mandiri

yang

memandang

pentingnya

kehadiran

bank

syariah

dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero). Bank Syariah Mandiri resmi
memiliki izin untuk beroprasi sebagai bank devisa mulai 18 Maret 2002.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri, yaitu:76
1) Visi Bank Syariah Mandiri
“Bank Syariah Terdepan dan Modern”
“The Leading & Modern Sharia Bank”

76

“LaporanKeuangan
BSM
2016”
(On-line),
http://www.syariahmandiri.co.id/category/investor-relation/(20 April 2017)

tersedia

di:
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Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:
a) Untuk Nasabah: BSM merupakan bank pilihan yang memberikan
manfaat, menenteramkan dan memakmurkan. Sehingga BSM
akanberupaya menjadi bank terpercaya serta memberikan produk
dan layanan terbaik berbasis teknologi yang melampaui harapan
nasabah.
b) Untuk Pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan
kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
c) Untuk Invesor: BSM merupakan institusi keuangan syariah
Indonesia

terpercaya

yang

terus

memberikan

value

berkesinambungan.
2) Misi Bank Syariah Mandiri
Sejalan

dengan

Visi

BSM

yang

baru,

maka

BSM

juga

menyempurnakan misi BSM sebelumnya. Misi BSM yang baru adalah
sebagai berikut:
a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata
industri yang berkesinambungan.
b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi,
yang melampaui harapan nasabah.
c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.
d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
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e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang
sehat.
f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum,
merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribus secara normal
atau tidak.77 Analisis statiistik deskriptif dilakukan pada populasi yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bank Syariah Mandiri selama tahun
2009 sampai dengan 2014.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return On Asset,
sedangkan variabel independennya adalah Pembiayaan Jual Beli dan
Pembiayaan Bagi Hasil.
Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Jumlah Sampel, Minimum, Maksimum, Mean, dan Std. Deviasi)
Variabel
N
Pemby.
JB 24
(jutaan rupiah)
Pemby.
BH 24
(jutaan rupiah)
ROA (%)
24

Maksimum
46.711.012

Minimum
8.597.137

Rata-rata
27.263.517,17

Std. Deviasi
13.429.885,756

10.713.033

5.491.511

8.970.152,17

1.625.432,001

2,5600

-0,0400

1,874167

0,6047919

Sumber: data yang diolah, 2017
77

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS23 (Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, Cet. VIII, 2016), hlm. 154
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Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukan bahwa
terdapat 24 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada
variabel pembiayaan jual beli menunjukan jarak data yang cukup jauh, yaitu
nilai terkecil (minimum)sebesar Rp. 8.597.137 dan nilai terbesar (maksimum)
sebesar Rp. 46.711.012 sedangkan rata-rata pada variabel Pembiayaan Jual
Beli sebesar Rp. 27.263.517,17 dan memiliki standar deviasinya yaitu sebesar
Rp. 13.429.885,756.
Pada variabel pembiayaan bagi hasil menunjukan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 5.491.511 dan nilai terbesar
(maksimum) sebesar Rp. 10.713.033 sedangkan rata-rata pada variabel
Pembiayaan Bagi Hasil sebesar Rp. 8.970.152,17 dan memiliki standar
deviasinya yaitu sebesar Rp. 1.625.432,001.
Pada variabel ROAmenunjukan jarak data yang cukup jauh, yaitu nilai
terkecil (minimum) -0,04% dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 2,56%
sedangkan rata-rata pada variabel ROA sebesar 1,87% dan memiliki standar
deviasinya yaitu sebesar 0,60%.

95

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas78
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak.79Regresi yang baik adalah regresi yang
memiliki data yang berdistribusi normal.Uji normalitas dalam penelitian
ini menggunakan uji statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov
merupakan uj normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Data
dinyatakan bedistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 5% atau
0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas
Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima
Jika nilai probabilitas< = 0,05 maka Ho ditolak
Jika signifikasi pada nilai Kolmogorov-Smirnov<= 0,05, maka Ho
ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikasi pada
nilai Kolmogorov-Smirnov> 0,05, maka Ho diterima, jadi data residual
berdistribusi normal. Hasil uji normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

78

Suriyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS (Yogyakarta: CV.
ANDI OFFSET,2011), hlm. 75.
79

Duwi Priyatno, Paham Analisis Data dengan SPSS (Mediakom, Yogyakarta, 2010), hlm. 71
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Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
Sampel Nilai Kolmogorov-Smirnov Signifikasi
24

0,950

Simpulan

0,328 Ho diterima

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogrov-smirnov test pada tabel
diatas menunjukan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 0,328 hal ini menunjukan
bahwa nilai signifikasi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan α = 0,05,
oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti residual
terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel
bebas atau tidak.Uji mltikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation
Factor (VIF) dan nilai Tolerance (TOL) dari masing-masing variabel
bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan
Tolerance lebih dari 0,10 maka model dinyatakan tidak mengandung
multikolinieritas.80 Hasil uji multikolinieritas (Uji VIF) dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

80

Ibid. hlm. 82
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Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
(Uji VIF)
Variabel
Pemby. JB
Pemby. BH

Tolerance
0,120
0,120

VIF
8,359
8,359

Keterangan
Tidak terjadi multikolineritas
Tidak terjadi multikolineritas

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas (Uji VIF) pada tabel
menunjukan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari
0,10 yang berarti bahwa model regresi dinyatakan tidak mengandung
multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan

variance

dari

residual

pengamatan

satu

dengan

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedatisitas. Model regresi
yang

baik

adalah

yang

homokedatisitas

atau

tidak

terjadi

heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menentukan ada
tidaknya gejala heteroskesdisitas adalah melalui grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada
tidaknya gejala Heteroskesdisitas dapat diketahui dua hal, antara lain:
1) Jika pancaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu
dan beraturan, maka terjadi masalah heteroskesdisitas.
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2) Jika pancaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu
dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi
masalah heteroskedisitas.
Adapun grafik hasil pengujian heteroskesdisitas menggunakan SPSS
dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Heteroskesdisitas Dengan Scatter Plot
Hasil analisis pada gambar 4.1 menunjukan bahwa titik menyebar
secara acak dan tidak membentuk pola tertentu.Hal ini menunjukan bahwa
tidak terdapat indikasi adanya heteroskesdisitas pada model.
d. Uji Autokorelasi81
Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota
serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (times-series)
atau ruang (cross section).Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada
tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji
81

Ibid.hlm. 116.
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Runs Test, sebagai bagian dari statistic non-parametrik dapat pula
digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau
tidak (sistematis).
Ho : residual (res_1) random (acak)
Ha : residual (res_1) tidak random (sistematis)
Hasil uji auto korelasi (Uji Runs Test) dapat dilihat dpada tabel dibawah
ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
(Uji Runs Test)
Sampel
24

Test Value
-0,04887

Signifikansi
0,060

Sumber: data diolah, 2017

Hasil uji autokorelasi (uji Runs Test) pada tabel 4.5 menunjukan
bahwa nilai test adalah -0,04887 dengan probabilitas 0,060 signifikan
diatas 0,050 yang berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa
residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

3. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier bergada digunakan untuk menggambarkan nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen
dan dependen. Regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini
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Tabel 4.5
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda
dan Persamaan Regresi
Variabel
(Constant)
ROA
Pemby. JB
Pemby. BH
R Square
Adjusted R2
F hitung

Prediksi

+
+
= 0,406
= 0,350
= 7,185

Koefisien thitung
-25,933 -1,690
-1,661 -3,281
3,502 2,422

Signifikansi
0,106

Keterangan

0,004 Ditolak
0,025 Diterima

Sig: 0,004

Sumber: Data diolah, 2017

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.5
diatas.
Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel
diatas diperoleh persamaan regresi yaitu:
ROA = -25,933 - 1,661 Pemby. JBeli + 3,502 Pemby. Basil
Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukan nilai konstanta sebesar
-25,933 menyatakan bahwa jika variabel Pembiayaan Jual Beli dan
Pembiayaan Bagi Hasil dianggap konstan, maka rata-rata ROA adalah
sebesar -25,933. Selain itu, dari hasil tersebut juga menunjukan bahwa:
a. Koefisien regresi Pembiayaan Jual Beli sebesar -1,661 menyatakan
bahwaa setiap peningkatan sebesar 1% nilai Pembiayaan Jual Beli,
maka secara rata-rata ROA akan turun sebesar -1,661%.
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b. Koefisien regresi Pembiayaan BagiHasil sebesar 3,502 menyatakan
bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai Pembiayaan BagiHasil,
maka secara rata-rata, ROA akan naik sebesar 3,502%.
4. Uji Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemempuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Namun
penggunaan koefisien determinasi (R2) memiliki kelemahan, yaitu bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model.
Setiap tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak peduli apakah
variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau
tidak. Oleh karena itu, koefisien determinasi dalam penelitian ini
menggunakan nilai Adjusted R2. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada
tabel 4.5 diatas.
Berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi yang tampak pada
tabel 4. di atas, besarnya koefisien determinasi atau adjusted R2 adalah
0.350 hal ini berarti 35% variasi Kinerja Keuangan (ROA) dapat
dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasi; yang berpengaruh terhadap pendapatan
Kinerja Keuangan (ROA). Sedangkan sisanya (100% - 35% = 65%)
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model
persamaan tersebut diatas.
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5. Uji Hipotesis
a. Uji F (Simultan)
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan
pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja
keuangan (ROA) dapat dilihat dari hasil uji F. Kriteria pengujiannya
apabila nilai p value< 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji
F dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas.
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.5 diperoleh F hitung = 7,185
dengan nilai p value = 0,004 < 0,05. Karena probabilitasnya jauh lebih
kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang
berarti ada pengaruh secara simultan Pembiayaan Jual beli dan
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Bank Syariah
Mandiri yang signifikan.

b. Uji T (Parsial atau Individual)
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial
pembiayaan dan simpanan dapat dilihat dari hasil uji t. kriteria
pengujiannya apabila nilai p value< 0.05, dapat disimpulkan bahwa Ho
diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada table 4.5 di atas.
1) Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan (ROA)
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pembiayaan
jual beli terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dengan menggunakan
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SPSS diperoleh thitung sebesar -3,281 dengan nilai p value 0,004.
Karena nilai p value 0,004 < 0.05. Hal ini menunjukan bahwa
variabel pembiayaan jual beli berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap variabel kinerja keuangan (ROA). Namun hipotesis yang
diajukan adalah pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan (ROA), maka dapat disimpulkan H1 ditolak.
2) Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan (ROA)
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pembiayaan
Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dengan menggunakan
SPSS diperoleh thitung sebesar 2,422 dengan nilai p value 0,025.
Karena nilai p value 0,025 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa
variabel Kinerja Keuangan (ROA) dipengaruhi positif dan signifikan
oleh Pembiayaan Bagi Hasil. Hipotesis yang diajukan sama dengan
hasil penelitian yaitu Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif
terhadap Kinerja Keuangan (ROA), maka dapat disimpulkan H2
diterima.

C. Pembahasan
Hasil analisis regresi menunjukan bahwa dua variabel yaitu pembiyaan jual
beli dan pembiayaan bagi hasil dari hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh F hitung =
7,185 dengan nilai p value = 0,004 < 0,05. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil
dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti ada
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pengaruh secara simultan Pembiayaan Jual beli dan Pembiayaan Bagi Hasil
terhadap Kinerja Keuangan (ROA) yang signifikan dan berdasarkan hasil analisis
regresi di peroleh R-square 0,406 yang berarti konstribusi pembiayaan jual beli
dan pembiayaan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap kinerja
keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri sebesar 40,6%. Namun secara parsial
ternyata pembiayaan jual beli berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan (ROA), sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).
Secara parsial, dari hasil uji t diperoleh koefisien danp value untuk variabel
kualitas aset produktif sebesar -0,566 dan 0,106

yang dimana nilai p value

tersebut berada diatas level signifikansi 0,05, yang berarti bahwa variabel
pembiayaan bagi hasil secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap earning after tax (laba bersih) Bank Syariah Mandiri. Sedangkan
variabel dana pihak ketiga sebesar 1,451 dan 0,001 yang dimana nilai p value
tersebut berada dibawah level signifikansi 0,05, yang berarti bahwa variabel dana
pihak ketiga secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap
earning after tax (laba bersih) Bank Syariah Mandiri.
Adapun secara parsial analisis pembahasan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Kinerja Keuangan Bank
Syariah
Pembiayaan jual beli berarti pembiayaan yang ditujukan untuk
keperluan jual beli.Baik untuk jual beli dalam keperluan investasi,
penambahan modal kerja ataupun untuk keperluan konsumtif. biayaan jual
beli yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan
pembiayaan istishna’.Dengan keuntungan berupa margin.
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program SPSS dapat
disimpulkan bahwa pembiayaan jual belitidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri dimana dilihat dari hasil pengujian
secara parsial pengaruh pembiayaan jual beli terhadap kinerja keuangan
(ROA) Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan program SPSS diperoleh
thitung sebesar -3,281 dengan nilai p value 0,004. Karena nilai p value 0.004
<

0,05 dapat di simpulkan H1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa ada

pengaruh negatif dan signifikan pembiayaan jual beli terhadap kinerja
keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri. Dengan meningkatnya pembiayaan
jual beli tidak diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan (ROA) Bank
Syariah Mandiri.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).Hal ini dikarenakan
pembiayaa jual beli yang dilakukan Bank Syariah Mandiri lebih diminati
karna tidak harus memiliki usaha yang harus dikelola bersama seperti
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pembiayaan bagi hasil namun pembiayaan jual beli tidak dimanfaatkan oleh
nasabah untuk investasi dan penambahan modal saja.Ada nasabah yang
mengajukan pembiayaan jual beli untuk pemenuhan keperluan pribadi seperti
pembelian kendaraan, elektronik, rumah atau untuk pembelian bahan
bangunan dan biaya tukang guna renovasi rumah.
Pembiayaan jual beli yang disalurkan untuk kebutuhan konsumtif
tidak semua berjalan lancar.Karena dana yang disalurkan mengendap menjadi
barang dan tidak dikelola dengan baik oleh nasabah itu dan menyebabkan
adanya beberapa kredit macet atau pembiayaan bermasalah.Dengan adanya
pembiayaan jual beli yang ditujukan untuk keperluan pribadi inilah yang
membuat pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan.Artinya dengan meningkatnya pembiayaan jual beli tidak diikuti
dengan meningkatnya kinerja keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri. Oleh
karena itu perlunya pertimbangan analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S
dalam pemberian pembiayaan dan pengawasan dari pihak bank terhadap
pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah baik proses dan realisasi
pembiayaan agar mengurangi resiko pembiayaan bermasalah.
Analisis kelayakan pembiayaan 5C + 1S yang dimaksud ialah
Character (pribadi dari calon nasabah pembiayaan, kebiasaan, cara hidup dan
latar belakangnya), Capacity (kemampuan dari calon nasabah pembiayaan
dalam mengelola usaha guna memenuhi kewajiban yang nantinya akan
dibebankan), Capital (modal, atau kondisi kekayaan usaha/perusahaan yang
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dimiliki/dikelola oleh calon nasabah pembiayaan), Collateral (kesesuaian
jaminan yang diberikan nasabah kepada bank untuk pembiayaan yang
diinginkan), Condition (kondisi ekonomi nasabah)dan Syariah (usaha yang
dijalankan tidak bertentangan dengan syariat islam atau pembelian barang
yang tidak mengandung unsur haram). Dengan lebih memperhatikan analisis
kelayakan pembiayaan ini bank syariah dapat mengurangi resiko terjadinya
pembiayaan bermasalah.
Lalu dengan melakukan pengawasan pembiayaan82, tujuan dari
pengawasan pembiayaan yang diberikan ini adalah untuk memastikan
kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dengan menghindari adanya
penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam
bank itu sendiri, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di
bidang pembiayaan, memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana
usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan, dan
kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapih, mekanisme dan
peosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Media pengawasan pembiayaan
yang dapat digunakan oleh pejabat bank syariah dalam mengawasi
pembiayaan yang diberikan kepada nasbahnya meliputi; informasi dari luar
bank syariah (diupayakan data dari laporan periodic usaha dibiayai baik itu
berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan. Laporan juga harus

82

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),
hlm.163-164
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di kontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan laporan
keuangan), informasi dari dalam bank syariah (penelitian mutasi keuangan
anggota dalam rekening sehingga di peroleh gambaran mutasi yang
sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi, biasanya dengan BI checking),
meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan
berjalan, memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada
kekeliruan yang lebih besar, memeriksa tanggal-tanggal jatuh tempo yang
dijanjikan terealisasi, meneliti buku-buku pembantu/tambahan dan map-map
yang berkaitan dengan pinjaman. Serta melakukan kunjungan kepada nasabah
yang tujuannya untuk mempertimbangkan dan memantau efektifitas dana
yang dimanfaatkan nasabah.
Dengan analisis kelayakan pembiayaan 5C+1S dan pengawasan
pembiayaan, bank syariah dapat mengurangi resiko pembiayaan yang
bermasalah.Dan dapat meningkatkan pembiayaan jual beli yang juga diikuti
dengan peningkatan kinerja keuangan bank tersebut.

2. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank
Syariah
Pembiayaan

bagi

hasil

adalah

pembiayaan

yang

berbasis

kemitraan/kerja sama. Pada pembiayaan bagi hasil ini terdapat 2 produk yaitu
mudharabahdanmusyarakah. Pembiayaan mudharabah ialah kerjasama antara
dua pihak dimana pihak yang datu sebagai penyedia dana (shahib al-mal) dan

109

pihak yang satu sebagai pengelola dana (mudarib). Sedangkan pembiayaan
musyarakah semua pihak menyediakan modal dan mengelola usaha bersama
yang untung ruginya ditanggung bersama.
Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan program SPSS dapat
disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil juga berpengaruh terhadap kinerja
keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri dimana dilihat dari hasil pengujian
secara parsial pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan
(ROA) Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan program SPSS diperoleh
thitung sebesar 2,422 dengan nilai p value 0,025. Karena nilai p value 0,025 <
0,05 dapat di simpulkan H2 diterima. Hal ini menunjukan bahwa ada
pengaruh positif dan signifikan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja
keuangan (ROA) Bank Syariah Mandiri.Dengan meningkatnya pembiayaan
bagi hasil diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan (ROA) Bank
Syariah Mandiri.
Hasil

penelitian

menunjukan

bahwa

pembiayaan

bagi

hasil

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).Hal ini
dikarenakan pembiayaan bagi hasil lebih bersifat produktif dibandingkan
pembiayaan jual beli, walaupun tidak terlalu banyak diminati seperti
pembiayaan

jual

beli.Pembiayaan

bagi

hasil

lebih

selektif

dalam

penyalurannya karna hanya diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki
usaha.Lalu dengan adanya ikatan kontrak, kesepakatan untung dan rugi yang
ditanggung bersama dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad
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lebih membuat pembiayaan bagi hasil jelas karna terpantau usahanya.Maka
semakin baik kualitas pembiayaan bagi hasil maka akan semakin berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Tetap dengan menggunakan
analisis kelayakan pembiayaan dengan 5C+1S dan pengawasan pembiayaan
agar menghindari resiko pembiayaan bermasalah.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Atik Ria Pratika (2013) bahwa pembiayaan mudharabah
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Dari hasil pengujian tersebut, bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan
pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
keuangan Bank Syariah Mandiri.Jadi semakin meningkat nya pembiaayaan
jual beli tidak diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan dan peningkatan
pembiayaan bagi hasil diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan Bank
syariah mandiri pada tahun 2009-2014.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain:
1. Berdasarkan koefisien regresi pembiayaan jual beli secara parsial
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank
Syariah

Mandiri.

Dengan

demikian

semakin

meningkatnya

pembiayaan jual beli maka tidak diikuti dengan meningkatnya kinerja
keuangan Bank Syariah Mandiri. Untuk itu, H1 yang menyatakan
bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri ditolak.
2. Berdasarkan koefisien regresi pembiayaan bagi hasil secara parsial
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri.
Dengan meningkatnya pembiayaan bagi hasil maka akan diikuti
dengan meningkatnya kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri. Untuk
itu, H2 yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri
diterima.
3. Secara simultan kedua variabel yaitu pembiayaan jual beli dan
pembiayaan bagi hasi dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Bank Syariah Mandiri. Untuk itu, Ha yang menyatakan secara
simultan kedua variabel yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan
bagi hasil dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah
Mandiri diterima.
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B. Saran
1. Bank Syariah Mandiri harus bisa mempertahankan atau berupaya lebih
baik lagi jika ingin terus meningkatkan kegiatan pemberian
pembiayaan khususnya pembiayaan

dengan prinsip jual beli yang

sudah dilaksanakan dengan baik agar dapat lebih meningkatkan
Kinerja Keuangan Bank dengan lebih memperhatikan analisis
kelayakan pembiayaan 5C + 1S dan melakukan pengawasan kegiatan
pembiayaan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan BUS yang ada
di Indonesia agar lebih banyak pembanding dan lebih bisa menilai
seberapa berpengaruhnya pembiayaan terhadap kinerja keuangan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen
dari penelitian ini dengan variabel lain yang disinyalir dapat
mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah. Dengan demikian,
hasil yang didapat diharapkan lebih akurat.
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