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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziza (2017) dengan judul 

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing, 

Capital Adequacy Ratio, Modal sendiri dan Margin Keuntungan Terhadap 

Pembiayaan Murabahah, kesimpulan hasil analisis yang dilakukan 

menunjukan bahwa, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh 

terhadap Pembiayaan Murabahah. Adapun variabel Margin Keuntungan 

berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah 

(Sylvia, 2017). 

Penelitian oleh Prasetya dan Syamsurijal (2015), dengan judul Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan 

Syariah di Indonesia, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa Dana 

Pihak Ketiga sangat berperan serta berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah (Prasetya, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) dengan judul Pengaruh 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfoming 

Financing (NPF), DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah, 

kesimpulan hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa variabel Dana 

Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. Adapun 
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variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah (Mizan, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Imanudin (2016) dengan judul Analisis 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, NPF, ROA, dan 

SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah, kesimpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan menunjukan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

Pembiayaan Murabahah. Adapun Margin Keuntungan berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah (Imanudin, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2018) dengan judul Pengaruh 

DPK, CAR, BI Rate, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah. Kesimpulan 

dari hasil analisis yang dilakukan menunjukan bahwa, variabel DPK 

berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Adapun variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  tidak mempengaruhi Pembiayaan Murabahah (Riyadi, 

2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2017) dengan judul 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Perfoming Financing (NPF) terhadap Pembiayaan. Kesimpulan dari hasil 

analisis yang dilakukan menunjukan bahwa, variabel DPK memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Pembiayaan. Adapun variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR) tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan 

(Yuliawati, 2017). 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya adalah dari 
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sisi variabel, metodologi penelitian, teknis analisis data dan objek penelitianya. 

Pada peneliti ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahu, yaitu 

menggunakan variabel, DPK, Marjin Keuntungan, CAR, dan Pembiayaan 

Murabahah.  

Analisis data yang digunakan memiliki perbedaan dari penelitian 

sebelumnya, pada penelitian sebelumnya banyak peneliti yang menggunakan 

Teknis Analisis Regresi namun pada penelitian ini menggunakan Kuantitatif 

Deskriptif dengan menggunakan Teknik Analisis Trend. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan meskipun ada 

beberapa variabel yang sama tetapi penelitian yang diteliti dan jenis Metode 

Penelitian berbeda. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Perbankan Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Secara umum pengertian bank Islam adalah bank yang 

melaksanakan operasinya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. 

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang 

pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip-prinsip bermuamat dan usaha 

pokoknya memberikan kredit dan jasa kepada masyarakat dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang ( Sumitro, 1996 : 5). 

Bank Islam berarti dapat dikatakan bank yang tata cara 

beroperasinya dan kegiatan usahanya didasarkan pada tata cara 

bermu’amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan 
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al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah 

ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia antara perorangan 

dengan masyarakat (Sumitro, 1996: 5). 

 Operasional Bank Islam tentunya harus mengikuti serta 

berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman 

Rasulullah yaitu, bentuk-bentuk usaha yang sudah pernah ada sebelumnya 

tetapi kegiatan usaha tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah atau usaha 

baru sebagai hasil dari Ijtihad para ulama-ulama atau cendekiawan muslim 

yang tidak menyimpang atau melanggar dari ketentuan-ketentuan al-

Qur’an dan Hadits ( Khalaf, 1980:46). 

b. Fungsi dan Peran Bank Islam 

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka terdapat fungsi dan peran 

bank syariah pada umumnya, yaitu: 

1)  Menghimpun Dana dari Masyarakat 

 Bank dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan 

keberadaaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman dan 

terpercaya. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman 

untuk melakukan investasi, dan menyimpan dananya (Ismail, 2011 : 4). 

 Return merupakan sejumlah imbalan yang telah diperoleh oleh 

nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan tersebut dapat 

berupa bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam menghimpun 
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dana pihak ketiga atau yang biasa diartikan Dana Pihak Ketiga (DPK), 

bank menawarkan berbagai macam produk simpanan, antara lain dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan, deposito (Ismail, 2014 : 4). 

2) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat 

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang biasanya dilakukan 

oleh bank dan merupakan sesuatu yang penting, karena bank akan 

memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Hasil pendapatan yang 

diperoleh bank dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah,  merupakan 

pendapatan yang terbesar disetiap bank, sehingga penyaluran dana kepada 

masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Penyaluran dana kepada 

masyarakat atau biasa yang disebut pemberian kredit atau dalam bank 

syariah disebut pembiayaan (Ismail, 2014 : 5). 

3) Pelayanan Jasa Perbankan 

Fungsi Bank yang ketiga ialah, Pelayanan jasa kepada nasabah. 

Berbagai jenis produk untuk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh 

bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, 

penagihan surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso. Produk-

produk tersebut merupakan pelayanan jasa yang diberikan bank kepada 

nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa 

yang cepat dan akurat (Ismail, 2014 : 5). 

c. Tujuan Bank Islam 

Bank Islam memiliki berbagai macam tujuan yaitu,  sebagai sarana 

meningkatkan kualitas kehidupan sosisal ekonomi masyarakat. Dengan 
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adanya lembaga keuangan diharapkan bisa tersedianya kesempatan yang 

lebih baik untuk mengumpulkan pemanfaatan dana ataupun modal, 

sehingga dengan tersedianya lembaga keuangan tersebut, akan mengurangi 

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat di Indonesia 

serta memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional 

yang semakin maju (Usman, 2012 : 37). 

Tujuan lainya yaitu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. 

masih cukup banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang enggan 

berhubungan dengan bank, dalam hal ini disebabkan karena banyaknya 

orang islam memandang bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang 

diharamkan dalam islam, selain itu juga banyak di antara masyarakat kecil 

yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank  syariah 

(Usman, 2012 : 37). 

Lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat dan berkembang 

berdasarkan efisiensi dan keadilan akan mampu meningkatkan partisipasi 

masyarakat, sehingga menciptakan usaha-usaha ekonomi masyarakat 

antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke 

daerah-daerah terpencil (Usman, 2012 : 38). 

Masyarakat dapat diberikan bimbingan atau wawasan yang luas 

dengan tujuan untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka dan berusaha membuktikan bahwa 
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konsep perbankan menurut syariah islam dapat beroperasi, tumbuh, dan 

berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain (Usman, 2012 : 38). 

d. Produk dan Jasa Perbankan 

Produk-produk pada perbankan syariah yang ditawarkan dapat 

dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, Produk Penyaluran Dana, Produk 

Penghimpun Dana, dan Jasa Perbankan. Produk Penyaluran Dana terbagi 

ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan dan 

penggunaanya yaitu:  

1) Produk Penyaluran Dana 

 Pembiayaan dengan prinsip jual-beli terbagi menjadi pembiayaan 

murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna: 

a) Murabahah adalah akad yang dipergunakan untuk transaksi jual 

beli yang dimana, pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual 

dan nasabah sebagai pembeli, harga jual ditentukan di awal 

kesepakatan antara bank dan nasabah (Ali, 2010 : 26). 

b) Pembiayaan Salam, yaitu transaksi jual beli. Transaksi pada akad 

Salam  barang yang diperjualbelikan akan diserahkan dalam waktu 

yang akan datang dan pembayaran kepada nasabah dilakukan 

secara tunai (Ali, 2010 : 31). 

c) Pembiayaan Istishna, yaitu pembiayaan yang menyerupai 

pembiayaan salam, namun bank syariah melakukan pembayaran 

secara termin atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu 

sesuai kesepakatan (Ali, 2010 : 32). 
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Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbagi menjadi pembiayaan 

musyarakah, dan pembiayaan mudharabah: 

a) Pembiayaan Musyarakah, yaitu akad kerjasama yang di antaranya 

adanya dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha 

tertentu ( Ali, 2010 : 28). 

b) Pembiayaan Mudharabah, merupakan  akad bagi hasil antara 

pemilik dana atau modal, atau biasa disebut shahibul mal orang 

yang menyediakan modal 100% kepada pengelola atau mudharib, 

dan keuntungan yang dihasilkan dibagi menurut kesepakatan anatar 

pihak yang melakukan akad (Askarya, 2011 : 60). 

Pembiayaan dengan prinsip sewa dibedakan menjadi dua yaitu, 

Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik: 

a) Ijarah, merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang 

atau jasa yang dimana pembayaranya dilakukan dengan upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri (Ali, 2010 : 43). 

b) Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa yang kegiatan 

transaksinya melakukan perjanjian dengan cara menjual atau 

menghibahkan objek sewa di akhir periode. Transaksi dengan akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik diakhiri dengan alih  kepemilikan objek 

sewa (Askarya, 2011 : 103). 
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Pembiayaan dengan akad pelengkap terbagi menjadi 4 yaitu, akad 

Wakalah, kafalah, hawalah, dan rahn: 

a) Akad Wakalah, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pemindah 

tanganan atau kekuasaan yang dilakukan  oleh satu pihak kepada 

pihak lain misalkan dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Askarya, 

2011 : 104). 

b) Kafalah adalah transaksi dimana penanggung memberikan berupa 

jaminan, beban, atau tanggungan kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Askarya, 

2011 : 105). 

c) Hawalah, yaitu pengalihan hutang atau piutang kepada orang lain, 

dan orang yang menanggungnya wajib menerima atau 

menanggungnya. (Askarya, 2011 : 107). 

d) Rahn, yaitu pelimpahan kekuasaaan oleh satu pihak kepada pihak 

lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Askarya, 2011 : 108). 

2) Produk Penghimpunan Dana 

Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah dapat berbentuk 

simpanan giro, tabungan dan deposito. Wadi’ah dan Mudharabah 

merupakan prinsip operasional penghimpunan  yang diterapkan pada bank 

syariah. Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya 

juga diperlukan akad pelengkap (Ismail, 2011 : 4).  
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3) Jasa Perbankan (service) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak 

yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana 

(deficit unit), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah serta bank dapat menerima imbalan berupa 

sewa atau keuntungan (Ismail, 2011 : 4).  

e. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

bank merupakan perbedaaan mendasar antara system syariah dan 

konvensional dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada 

nasabah. Perbedaan tersebut timbul dengan istilah bunga maupun bagi 

hasil (Usman, 2012 : 41). Berikut perbedaan antara system perbankan 

syariah dan system perbankan konvensional: 

Tabel 2.1 

Perbedaaan Sistim Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional 

Karakter Bank Islam Bank Konvensional 

Legalitas dan Eksitensi  Hukum positif dan Hukum 

islam  

Hukum positif 

Akad dan Dasar hukum 

produk  

Hukum positif dan Hukum 

islam  

Hukum positif 

Fungsi Sosial (keagamaan) dan 

Ekonomi 

Ekonomi 

Orientasi usaha Falah oriented dan Profit  Profit oriented 

Prinsip operasional Asas prinsip syariah (bagi 

hasil ,sewa-menyewa,  jual 

beli, pinjam-meminjam) 

Berdasarkan asas 

prinsip konvensional 

berdasarkan bunga 
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Investasi Halal Halal dan haram 

Hubungan bank dengan 

nasabah 

Sejajar dan Kemitraan  Kreditur dan debitur  

Penentuan keuntungan 

(imbalan) 

Kesepakatan bersama Sepihak oleh bank 

Penggunaan dana Riil (users of real funds), Creator of money 

supply 

Pengawasan BI, DSN, dan DPS Bank Indonesia 

 Sumber: Usman, 2012 : 41 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil 

No Bunga Bagi Hasil 

1. Besarnya Penentuan bunga 

ditentukan pada saat melakukan 

akad dengan asumsi tetap untung.  

Besarnya Penentuan nisbah bagi 

hasil ditentukan  pada waktu akad 

dengan melihat pada kemungkinan 

untung rugi. 

2. Penentuan jumlah persentase 

berdasarkan pada jumlah uang 

(modal) yang dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah keuntungan 

yang telah diperoleh. 

3. Pembayaran bunga tetap seperti 

yang dijanjikan pada saat 

pelaksanaan akad tanpa 

pertimbangan rugi atau untungnya 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah.   

Bagi hasil dari nasabah dan bank, 

tergantung pada keuntungan proyek 

yang dijalankan. Apabila terjadi 

kerugian usaha maka kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua 

belah pihak. 

4. Jumlah pembayaran dari bunga 

tidak meningkat sekalipun jumlah 

keuntungan berlipat pada saat 

keadaaan ekonomi sedang 

booming. 

Jumlah pendapatan akan meningkat 

sesuai keadaan laba yang mengalami 

peningkatan.  

5.  Eksistensi bunga diragukan (kalau 

tidak dikecam) oleh semua agama 

termasuk islam. 

Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Sumber: Hukum Perbankan Syariah (2010), Zainuddin Ali 
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2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Bank merupakan suatu tempat pelayanan serta wadah perantara 

bagi  masyarakat. Keberadaan bank harus selalu berada ditengah 

masyarakat untuk kestabilan kegiatan ekonomi. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dapat diartikan sebagai dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang 

berasal dari dana masyarakat, dalam arti luas meliputi masyarakat 

individu, maupun badan usaha. Terkumpulnya dana-dana dari masyarakat 

tersebut disimpan dalam bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan 

sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 

jenis, yaitu dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito (Ismail, 2011 : 43). 

Terdapat ayat Al Qur’an yang menjelaskan tentang tabungan, giro, 

dan deposito dimana dalam pengelolaan dana pihak ketiga harus terdapat 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak-pihak 

yang melakukan kepentingan terhadap dana tersebut, karena dalam islam 

semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah (Kholmi, 2012). 

Berikut merupakan Surah Al Baqarah [2]:283 tentang tabungan: 

 ُ ْليَتَِّق هللاَ َسبََّ َّ  فَاِْى أَِهَي بَْعُضُكْن بَْعًضب فَْليَُإدِّ الَِّزٓ اْؤتُِوَي أََهبًَتََُ، 

Artinya: ”… maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 

hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah Tuhanya…”. 

 
Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak 

ketiga untuk kegiatan penarikan dilakukan menurut syarat tertentu yang 

didasari dengan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Jenis simpanan 
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tabungan, penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana 

lainya yang dipersamaakan dengan itu.  

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari 

masyarakat atau pihak ketiga yang penarikanya dapat ditarik setiap saat 

dengan menggunakan bilyet giro dan cek atau dengan cara pemindah 

bukuan. Memiliki rekening girosama saja dengan  memilliki uang tunai. 

Sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat sehingga dapat 

dikatakan sama seperti uang tunai. Perbankan biasanya dalam kegiatan 

memberikan pelayanan kepada nasabah yang menggunakan rekening giro, 

biasanya bank memberikan fasilitas lainya, seperti pinjaman overdraft 

(cerukan), pinjaman overdraft merupakan, pinjaman yang diberikan bank 

kepada nasabah untuk menangani apabila terjadi penarikan dana giro 

dengan cek atau bilyet melebihi saldonya (Ismail, 2011 : 43). 

Deposito merupakan jenis simpanan yang pengambilan atau  

penarikanya dana hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Setelah pihak nasabah 

menentukan jangka waktunya, maka ketika melakukan pencairan dana 

harus sesuai dengan jangka waktu tersebut, karena jika tidak sesuai 

nasabah akan dikenakan sejumlah denda penalti (Ismail, 2011 : 44). 
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3. Margin Murabahah 

a. Pengertian Margin Murabahah 

Bank syariah telah menerapkan margin keuntungan terhadap 

produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts 

(NCC), yaitu berupa akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, 

bak dari segi waktu maupun jumlah pembiayaan, seperti pembiayaan 

murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna’ 

(Adiwarman, 2013 : 279). Terdapat ayat Al Qur’an mengenai Margin 

Murabahah, Surah Al Baqarah : 198, yaitu: 

 لَْيَس َعلَْيُكْن ُجٌَبٌح أَْى تَْبتَُغْا فَْضًًل ِهْي َسبُِّكنْ .…

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil dari 

perniagaan) dari Tuhanmu…” 

 

Margin Murabahah merupakan, keuntungan yang diperoleh pihak 

bank dari hasil perolehan alokasi pembiayaan dalam bentuk jual-beli 

Murabahah dan disepakati oleh pihak bank dan nasabah (Adiwarman, 

2013:279).  Menurut Muhammad (2008), dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Aziz, Marjin Murabahah dapat ditentukan sedemikian rupa dengan 

ketentuan bersama antara bank dan nasabah yang memastikan bank 

mendapatkan keuntungan. 

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

a. Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan, rasio kecukupan modal 

yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva yang mengandung 
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resiko kredit, penyertaan, tagihan pada bank lain, dan surat berharga. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut 

risiko yang telah dinyatakan dalam rasio kecukupan modal atau Capital 

Adequacy Ratio (Ismail, 2010:124). 

Perhitungan Capital Adequacy Ratio  (CAR) yaitu dengan cara, 

menghitung perbandingan antara modal sendiri atau modal bank terhadap 

aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Perhitungan CAR secara 

umum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Bank 

for Internasional Settlements. Capital Adequacy Ratio adalah rasio 

kecukupan modal yang dimiliki oleh bank (Ismail, 2010 : 124). 

Komponen perhitungan CAR, yaitu modal dibagi menjadi dua 

yaitu, Modal inti dan Modal pelengkap. Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko adalah aktiva yang terdapat dalam neraca bank yang dikalikan 

dengan jumlah bobot risiko masing-masing aktiva. Persentase bobot risiko 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yang besarnya disesuaikan dengan risiko 

masing-masing aktiva (Ismail, 2010 : 124). 

b. Komponen CAR terdiri dari:   

1) Modal inti terdiri dari: 

a) Modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan oleh pemilik bank. 

b) Agio saham, yaitu selisih lebih antara harga saham dengan nilai 

nominal saham. 
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c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, 

modal donasi dan lain-lain. 

d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo 

laba yang mendapat persetujuan dari rapat umum oemegang saham 

(RUPS). 

e) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. 

f) Laba / Rugi tahun lalu, yaitu laba tahun-tahun lalu yang tidak 

dibagikan akan tetapi digunakan untuk antisipasi bila ada kerugian di 

masa mendatang (Ismail, 2010 : 124). 

g) Laba/ rugi tahun berjalan, merupakan laba / rugi tahun berjalan setelah 

dikurangi pajak. 

2) Modal pelengkap terdiri dari: 

a)  Cadangan revaluasi aktiva tetap, adalah cadangan dibentuk karena 

adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap. 

b) Penyisihan kerugian aktiva produktif, merupakan penyisihan kerugian 

yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. 

c) Modal pinjaman, merupakan modal yang didukung oleh instrument 

atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. 

d) Pinjaman Subordinasi, yaitu jenis pinjaman yang hanya dapat 

melunasi setelah kewajiban-kewajiban bank telah dibayar. Pinjaman 

subordinasi ini sifatnya hamper sama dengan modal (Ismail, 2010 : 

125). 
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c. Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah 

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan tentang Penyediaan 

Modal Minimu  Bank Umum Syariah , yaitu tertera pada UU 

No.21/PJOK.03/2014 pasal 2 ayat 2 (Mizan, 2017): 

a) Bank dengan profil risiko peringkat 1(satu) dari Aset Tertimbang 

Menurut Resiko yaitu 8% (delapan peseratus). 

b) Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua) dari ATMR yaitu 9% 

(sembilan perseratus) sampai dengan kurang 10% (sepuluh 

perseratus). 

c) Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga) dari ATMR yaitu 10% 

(sepuluh persen) sampai dengan kurang 11% (sebelas perseratus ). 

d) Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima) 

dari ATMR yaitu 11% (sebelas perseratus) samapi dengan 14% 

(empatbelas perseratus). 

5. Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Salah satu sistem pembiayaan yang paling popular digunakan oleh 

perbankan syariah adalah sistem jual-beli murabahah. Zaman Rasulullah 

transaksi murabahah ini sudah pernah diterapkan. Secara sederhana, 

murabahah berarti suatu transaksi penjualan barang, seharga barang 

tersebut ditambah keuntungan yang disepakati (Adiwarman, 2013 : 113). 

Transaksi murabahah dapat dilakukan dalam bentuk tunai, yaitu 

setelah menerima barang dapat ditangguhkan dengan cara mencicil, atau 
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ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari, sehingga 

dalam melakukan transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk 

pembayaran tangguh atau kredit (Adiwarman, 2013 : 113).  

Murabahah yaitu, akad jual beli barang antara pihak bank dengan 

nsabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau marjin 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah merupakan 

salah satu bentuk natural certainty contracts, maksudnya ialah dalam 

murabahah ditentukan beberapa required of profit-nya (keuntungan yang 

ingin diperoleh). Definisi dari murabahah tersebut sehingga dapat 

dimaknakan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik 

murabahah tersebut berarti si penjual harus memberi tahu pembeli tentang 

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambah pada biaya tersebut (Adiwarman, 2013 : 114). 

b. Pengawasan Syariah Terkait Transaksi Murabahah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya dalam melakukan 

pengawasanya secara periodik yaitu untuk memastikan kegiatan 

operasional praktik jual beli murabahah, yang dilakukan bank syariah 

dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional 

(Yaya, 2014 : 162). Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi 

Dewan Pengawas Syariah berupa: 
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1) Dewan Pengawas Syariah Memastikan barang yang diperjual 

belikan oleh bank tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

2) Memastikan ketika bank melakukan transaksi menjual barang 

kepada nasabah yaitu harga jual harus senilai harga beli plus 

margin.  

3) Meneliti mengenai akad wakalah, apakah telah dibuat oleh bank 

secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari 

pihak ketiga. Akad jual beli murabahah, dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik bank dan dilakukan dengan faktur atau 

kuitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan. 

4) Dewan Pengawas Syariah juga meneliti pembiayaan berdasarkan 

prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah 

dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 

Adanya Dewan Pengawas Syaria yaitu untuk menuntut bank syariah 

untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli murabahah dengan 

para nasabah. Bank Syariah juga dituntut untuk melaksanakan 

ketersediaan mengenai administratif, agar berbagai dokumen yang 

diperlukan Dewan Pengawas Syariah dapat tersedia setiap saat dilakukan 

pengawasan ( Yaya, 2014 : 162). Berikut merupakan skema dari 

Pembiayaan Murabahah: 
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                                             Gambar 2.1 

                            Skema / Mekanisme Murabahah 

   

  

 

                    2.Akad Jual Beli 

            5.Bayar 

 

3.Beli Barang                                                            4.Terima barang & 

                                                        dokumen 

 

 sumber : Rizal Yaya, 2014 

Keterangan: 

1. Pihak Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana 

transaksi jual beli sebelum dilakukanya kegiatan akad. 

2. Setelah dilakukanya kegiatan negoisasi antara bank syariah dan nasabah, 

selanjutnya bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari 

supplier. 

3. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, bank syariah 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 

4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank 

syariah. 
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5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 

kepemilikan barang tersebut. 

6. Setelah menerima barang dan dokumen, selanjutnya nasabah melakukan 

pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah 

dengan pembayaran ansuran atau secara ansuran. 

c. Landasan Syariah Murabahah 

Al qur’an Surat Al Baqarah ayat 275 

يْ            بَب ََل يَقُُْهَْى ئَِلَّ َكَوب يَقُُْم الَِّزٕ يَتََخبَّطَُُ الشَّ طَبُى ِهَي اْلَوسِّ ۚ الَِّزيَي يَأُْكلَُْى الشِّ

بَب ۚ فََوْي َجبءَ  َم الشِّ َحشَّ َّ ُ اْلبَْيَع  أََحلَّ هللاَّ َّ بَب ۗ  ُْن قَبلُْا ئًََِّوب اْلبَْيُع ِهْثُل الشِّ لَِك بِأًََِّ ٍُ َرَٰ

ئِ 
َهْي َعبَد فَأُّلََٰ َّ  ۖ ِ أَْهُشٍُ ئِلَٔ هللاَّ َّ َٰٔ فَلََُ َهب َسلََف  ًْتََِ َِ فَب ِعظَةٌ ِهْي َسبِّ ْْ َك أَْصَحبُة َه

ََ الٌَّبِس ۖ ُُْن فِيَِب َخبلُِذّى  

Artinya: “orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat 

berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit 

gila. Keadaaan mereka yang demikian itu ialah disebabkan mereka yang 

berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan adanya jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus 

berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusanya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal 

didalamnya. 

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: 

Dari Suaib Ar Rumi, bahwa Rasulullah Saw bersabda “terdapat tiga hal 

yang didalamnya berkaitan dengan, jual beli secara tangguh, 

mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan 

rumah bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Madjah). 

 

d. Rukun dan Syarat Murabahah 

Berikut merupakan rukun Murabahah  

1) Adanya Penjual (bank syariah) 
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2) Adanya pembeli (nasabah) 

3) Barang atau objek (mab”i) 

4) Harga (tsaman) 

5) Ijab dan qobul  

Syarat bai’al Murabahah 

Adapun syarat-syarat dari ba’I al murabahah yaitu: 

1) Penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama dilakukan harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

4) Kontrak harus bebas dari riba 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian ( Yaya, 2013:158). 

 


