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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Arifin (2006) tentang penelitiannya berjudul Analisis Struktur Pembiayaan

dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitiannya bertujuan untuk

mengetahui hubungan antara struktur pembiayaan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah

memiliki arah hubungan yang negatif, namun pembiayaan musyarakah memiliki

arah hubungan yang positif. Serta menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari

variabel pembiayaan yang mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel

CAR. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu karena dalam

penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda. (Arifin, 2006)

Prasetyo (2010) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Struktur

Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang Go Public

Periode 2005-2009. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi

struktur pembiayaan bank umum syariah dan mengetahui pengaruh pembiayaan

mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap likuiditas, kecukupan modal

dan profitabilitas bank umum syariah. Dari ketiga bank yang diteliti hasilnya

menunjukkan bahwa pembiayaan yang berpola jual beli (murabahah) lebih banyak

dikeluarkan oleh ketiga bank. Dari uji regresi pertama yang dilakukan untuk

variabel independen LDR menunujukkan bahwa uji t pada bank Mandiri Syariah,
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bank Muamalat, dan bank Mega Syariah jenis pembiayaan murabahah dan

musyarakah berpengaruh terhadap variabel LDR sedangkan untuk jenis

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap variabel LDR. Untuk hasil

regresi kedua variabel CAR pada uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

pembiayaan jenis murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap variabel

CAR tetapi jenis pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap variabel

CAR. Sedangkan hasil dari regresi ketiga variabel NPM bahwa uji t menunjukkan

bahwa jenis pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak berpengaruh terhadap

variabel NPM dan untuk jenis pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap

variabel NPM. (Prasetyo, 2010)

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian

ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini

menggunakan objek yang menggunakan pebankan syariah di Malaysia.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya

berpedoman pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan demikian kegiatan

pokok bank syariah adalah melakukan pembiayaan kepada mitra serta melayani

jasa-jasa lalu lintas pembayaran yang berpedoman pada ajaran islam yang tidak

menggunakan instrument bunga (Muhamad, 2016) .
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Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang didalam usahanya

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau sayriah islam yang menace pada Al-

Qur’an dan Al- Hadist.  Sistem yang sesuai dengan syariah islam maksudnya

adalah bank beroperaasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Sedangkan

pada kegiatan usahanya yang mengacu pada Al- Qur’an dan Al Hadist adalah

beroperasi dengan mengikuti perintah dan larangan yang terdapat didalam Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul SAW. Penekanan larangan tersebut terutama yang

berkaitan dengan praktik bank yang mengandung dan menimbulkan riba (Siamat,

2005).

C. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah bertujuan untuk menyalurkan investasi dan

simpanan masyarakat ke dalam sector riil guna untuk tujuan yang lebih produktif

yang diaplikasikan kedalam investasi bersama (investment financing) yang

dilakukan dengan menggandeng mitra usaha dengan menggunakan pola bagi hasil

yang meliputi mudharabah dan musyarakah, dan juga bisa dalam bentuk investasi

sendiri (trade financing) yang ditujukan untuk yang membutuhkan pembiayaan

dengan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam dan istishna) dan dengan

pola sewa (ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik) (Ascarya, 2011). Produk

pembiayaan bank syariah dapat menggunakan pola-pola sebagai berikut:

a) Pola Bagi Hasil

Suatu sistem yang meliputi tentang tata cara pembagian hasil usaha antara

shahibul maal dengan mudharib.
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1) Mudharabah

Dalam mudharabah dijelaskan bahwa deposan atau pemyimpan bertindak

sebagai shahibul maal sedangkan bank bertindak sebagi mudharib. Mudharabah

adalah kontrak berdasarkan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan antara shohibul maal dengan mudharib. Dimana pembagian

keuntungan yang didapat dibagi atas dasar kesepakatan yang telah dibuat

sebelumnya, sedangkan sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian akan

ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian tersebut buka terjadi karena

kelalaian mudharib (Bank Negara Malaysia, 2015).

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan. Dalam perbankan musyarakah biasanya diaplikasikan untuk

pembiayaan proyek dimana bank dan mitra sama-sama menyediakan dana untuk

membiayai suatu proyek (Bank Negara Malaysia, 2015). Umumnya, ada dua tipe

dari musyarakah ini yaitu:

1. Shirkah al-Milk

Shirkah al-Milk yaitu mengacu pada kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih

untuk melakukan pembagian kepemilikan bersama. Dimana kepemilikan tersebut

eksklusif antar mitra. Dalam hal ini, satu mitra tidak dapat berurusan dengan aset

mitra lain tanpa persetujuan yang terakhir. Dalam shirkah al-Milk terdapat

musyarakah mutanaqisah yang mana asset yang diperolehnya diatur dalam syirkah
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al-Milk. Musyarakah mutanaqisah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan asset atau usaha tertentu yang memungkinkan salah satu

mitra dapat memperoleh kepemilikan saham mitra lain secara bertahap.

2. Shirkah al-‘Aqd

Shirkah al-‘Aqd yaitu kontrak yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih

untuk melakukan kegiatan bisnis dalam rangka menghasilkan laba. Di bawah

shirkah al-`aqd, seorang mitra merupakan agen bagi mitra lainnya,yang artinya

bahwa tindakan satu mitra dalam kegiatan bisnis biasa mewakili kemitraannya.

b) Pola Jual Beli

Dalam perkembangan perbankan syariah terdapat 3 jenis pola jual beli yang

dikembangkan oleh perbankan syariah yaitu:

1) Murabahah

Pada dasarnya murabahah merujuk pada penjualan dan pembelian asset antara

bank dengan mitranya, dimana bank melakukan pembelian barang yang

dibutuhkan oleh mitranya dulu lalu bank membuka harga perolehan dan

ditambahkan dengan margin keuntungan kepada mitra secara langsung diawal.

Murabahah sendiri merupakan kontak jual beli yang sifatnya mengikat, dengan

demikian kontrak tidak boleh diputus secara sepihak (Bank Negara Malaysia,

2015).

2) Istishna’

Istishna’ adalah kontrak dimana penjual menjual kepada pembeli barang yang

belum dibangun atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi barang yang telah
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disebutkan didalam kontrak. Pembayaran dalam istishna’ dilakukan baik secara

tunai maupun dicicil (Bank Negara Malaysia, 2015).

D. Struktur Pembiayaan

Dengan melakukan struktur pembiayaan yang tepat, bank dapat menentukan

sumber pengembalian yang tepat dan sekaligus menentukan jangka waktu

pembiayaan yang tepat untuk mitra. Kesalahan dalam pemberian struktur

pembiayaan dapat membuat kekacauan bisnis mitra. Misalnya, untuk membiayai

aktiva lancar, bank memberikan pembiayaan jangka panjang yang harus

dikembalikan, maka dipastikan mitra akan mengalami kesulitan dalam

pengembaliannya karena dana tersebut terikat dalam aktiva lancar yang memang

dimasukkan untuk tidak dijual dengan cepat. Sebaliknya bila bank memberikan

pinjaman jangka pendek perusahaan akan menjadi terlalu berat atau mengalami

penurunan likuiditas (Muhamad, 2016).

Struktur pembiayaan adalah upaya untuk mengatur suatu pembiayaan

sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai. Selain itu, struktur

pembiayaan juga mencoba menetralisir dan meminimalisasi risiko yang muncul

dari adanya pembiayaan tersebut. Dalam struktur ini dapat ditentukan sejumlah

kondisi agar pembiayaan yang diberikan berada dalam taraf risiko yang dapat

dikendalikan dan mampu memberikan imbalan hasil yang maksimal dari sekian

banyak alternatif struktur pembiayaan yang dapat diterapakan. Struktur

pembiayaan menunjukkan berapa besar komposisi dari pembiayaan, antara yang

berasal dari pola jual beli dengan keuntungan tetap dengan pola bagi hasil yang

keuntungannya berfluktuasi serta pola sewa yang juga telah menjadi salah satu
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produk pembiayaan di bank syariah. Struktur pembiayaan ini akan mempengaruhi

keuntungan yang diterima sehingga kinerja keuangan bank juga akan dipengaruhi

oleh struktur pembiayaannya (Muhamad, 2016).

E. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank dari secara

keseluruhan. Kinerja (performance) adalah gambaran secara keseluruhan tentang

prestasi yang sudah dicapai oleh bank dalam operasionalnya, baik yang

menyangkut aspek pemasaran, keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana,

teknologi serta sumberdaya manusia (SDM). Jadi kinerja keuangan bank adalah

gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut

aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran dana yang biasanya dapat

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Abdullah,

2005).

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa

tujuan:

1) Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi

likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun

berjalan maupun tahun sebelumnya.

2) Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayaguna semua asset yang

dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Kinerja keuangan merupakan suatu dasar penilaian mengenai kondisi

keuangan bank yang biasanya dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap

rasio-rasio keuangan bank. Dari menganalisis rasio-rasio tersebut maka akan
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memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan.

Rasio yang biasanya digunakan adalah rasio likuiditas yang berupa FDR

(Financing to Deposit Ratio) yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank

dalam menyalurkan kredit, rasio kecukupan modal yang berupa CAR (Capital

Adequacy Ratio) yang digunakan untuk menunjukkan sebesara besar tingkat

modal yang dimiliki oleh bank, serta rasio profitabilitas yang berupa NPM (Net

Profit Margin) yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank

(Yunus, 2009).

Dimana kecukupan modal yang harus dijaga oleh setiap bank syariah di

Malaysia adalah minimal 8% sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh

Bank Negara Malaysia (Bank Negara Malaysia, 2018).

F. Hubungan Murabahah terhadap Kecukupan Modal

Pembiayaan merupakan salah satu dari aktiva produktif yang dimiliki oleh

bank syariah.  Dimana sebagian besar aktiva produktif yang dimiliki oleh bank

syariah berupa pembiayaan yang disalurkan kepada para mitranya. Suatu bank

yang banyak memiliki banyak debitur dan banyak memiliki non earning assets

yang kurang produktif maka bank tersebut sudah dapat dipastikan dalam kegiatan

operasionalnya kurang lancar. Dan jika pembiayaan murabahah semakin tinggi

maka kebutuhan akan modalnya semakin tinggi karena dapat terpenuhi dari laba

usaha bank yang didapatkan dari margin keuntungan atas pembiayaan murabahah

yang telah dilakukan, yang akan berkembang secara komulatif. Sebaliknya apabila

bank tersebut rugi terus menerus maka ada kemungkinan bahwa modalnya akan

terkikis sedikit demi sedikit (Abdullah, 2005). Dimana kecukupan modal yang
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harus dijaga oleh setiap bank syariah di Malaysia adalah minimal 8% sesuai

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (Bank Negara

Malaysia, 2018).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) yang

menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kecukupan

modal. Serta penelitian oleh Arifin (2006) yang menyatakan bahwa pembiayaan

murabahah berpengaruh terhadap kucukupan modal.

G. Hubungan Musyarakah terhadap Kecukupan Modal

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan. Aktiva produktif yang dimiliki oleh bank syariah berupa

pembiayaan musyarakah yang disalurkan kepada para mitranya akan

menghasilkan nisbah bagi hasil. Suatu bank yang banyak memiliki banyak debitur

dan banyak memiliki non earning assets yang kurang produktif maka bank

tersebut sudah dapat dipastikan dalam kegiatan operasionalnya kurang lancar. Dan

jika pembiayaan musyarakah semakin tinggi maka kebutuhan akan modalnya

semakin tinggi karena dapat terpenuhi dari laba usaha bank yang didapatkan dari

keuntungan yang diperoleh dari nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah yang

telah dilakukan (Abdullah, 2005).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2006) yang

menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kucukupan

modal.
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I. Kerangka Pemikiran

Bank syariah dalam kegiatan opersaionalnya mempunyai 3 kegiatan

diantaranya yaitu sebagai penghimpun dana, penyaluran dana, dan melayani jasa-

jasa perbankan lainnya. Sementara dalam penelitian ini, termasuk ke dalam

kegiatan operasional bank sebagai penyaluran dana. Dimana penyaluran dana

dalam bank syariah dilakukan dengan pola bagi hasil dan pola jual beli, dengan

produknya yang meliputi murabahah dan musyarakah yang akan menghasilkan

pendapatan bagi bank.

Kinerja keuangan bank dapat dinilai dari rasio keuangannya. Rasio

merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolut untuk

menjelaskan hubungan tertentu antara suatu faktor dengan yang lainnya. Rasio

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya adalah rasio

kecukupan modal yang diukur menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio

(CAR. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel

terikat, dimana murabahah dan musyarakah akan mempengaruhi Capital

Adequacy Ratio (CAR). Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 1

J. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan

diatas, maka hipotesis yang digunakan adalah diduga  bahwa:

Pembiayaan Murabahah

CAR

Pembiayaan Musyarakah
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1. H1 : Diduga pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bank syariah di Malaysia.

2. H2 : Diduga pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap

kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bank syariah di Malaysia.


