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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank Syariah 

2.1.1. Pengertian Bank Syariah  

Bank Syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic 

Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan dengan 

menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan 

syariah itu sendiri. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu 

respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia 

jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-

prinsip Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, 

kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Ada beberapa pengertian 

pasar keuangan menurut Antonio (2012:12): 

 “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 
Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan 
AL-Quran dan hadist atau Sunah Rasul, untuk menghindari pengoperasian 
bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip 
Mualamalah Islam”. 
 

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:29) berpendapat bahwa:   

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 
peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
syariah”. 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, Bank Syariah adalah badan 

usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur 

dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya 

berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur didalam Al-Qur’an dan Al- 

Hadists. Hukum Islam telah melarang riba seperti yang tercantum dalam Al-

Qur’an surat Ali-Imran ayat 130 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapatkan keberuntungan”. 
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2.1.2 Tujuan Bank Syariah 

Dasar tujuan Bank Syariah dalam beroperasi adalah untuk memenuhi 

profit pada Bank Syariah dengan cara bagi hasil antar pemilik dana atau bank 

(Shahibul maal) dengan pengelola dana atau nasabah (mudharib) yang sesuai 

kesepakatan bersama. 

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut 

menurut Sudarsono (2008:44): 

1. Mengarahkan sistem ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, 

khususnya muamalat yang berpengaruh dengan perbankan agar terhindar dari 

praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang 

mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain 

dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap 

kehidupan ekonomi rakyat. 

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada 

kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. 

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan 

program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Usaha Bank 

Syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang 

lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap. 

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank 

Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan 

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 

keuangan. 

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-

syariah. 
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2.1.3  Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

 Setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki 

fungsi dan peranan. Menurut Sudarsono (2008:45) fungsi dan peranan Bank 

Syariah dapat diketahui sebagai berikut:  

1. Manajer Investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.  

2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3.  Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas pada 

keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi, mendistribusikan) zakat 

serta dana-dana sosial lainnya.  

 

2.1.4 Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh 

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. 

Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu 

menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan 

kerja (Antonio, 2012:29). 

Tabel 2.3  

Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

 Bank Islam Bank Konvensional 

Akad dan aspek 

legalitas  

Hukum Islam dan hukum 

positif 

Hukum positif 

Lembaga penyelesaian 

sengketa 

BASYARNAS BANI 
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Stuktur organisasi Ada Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dan 

Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

Tidak ada DNS dan DPS 

Investasi Halal Halal dan Haram 

Prinsip operasional Bagi hasil,jual beli,Sewa Perangkat bunga 

Tujuan  Profit dan falah Oriented Profit Oriented 

Pengaruh nasabah Kemitraan Debitor dan kreditor 

  

Berdasarkan tabel perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akad dan Aspek Legalitas  

Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar 

kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan 

hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki 

pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah nanti. 

 Setiap akad dalam Perbankan Syariah, dalam harga barang, pelaku 

transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akadnya, seperti 

halnya berikut: 

a. Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga, dan akad/ijab-qabul. 

b. Syarat, seperti barang dan jasa harus halal, harga barang dan jasa harus 

jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus 

sepenuhnya dalam kepemilikan. 

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa  

Berbeda dengan Perbankan Konvensional, jika pada perbankan syariah 

terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah 

pihak tidak menyelesaikan diperadilan negeri, tetapi menyelesaikan sesuai tata 

cara dan hukum materi syariah. 

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah 

di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (MUI) 
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yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan 

Majelis Ulama Indonesia .  

3. Stuktur Organisasi  

 Bank Syariah memiliki stuktur yang sama dengan Bank Konvensional, 

tetapi unsur yang sangat membedakan antara Bank Syariah dengan Bank 

Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan 

Syariah Nasional. 

a. Dewan Pengawas Syariah  

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat 

dengan dewan komisaris pada setiap bank. Peran utama para ulama Dewan 

Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari 

agar selalu dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tugas lain Dewan Pengawas 

Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang 

diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai 

penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh 

Dewan Pengawas Syariah. 

b. Dewan Syariah Nasional 

Dewan Pengawas Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan 

hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang 

sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama 

indonesia.  

Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan 

pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. 

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk 

lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan 

memberi fatwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan 

syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai 

Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, serta memberi 

teguran kepada keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan 

menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. 
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4. Investasi 

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena 

berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan 

kembalinya (return) tidak pasti dan tidak tetap, sedangkan membungakan uang 

adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan 

kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. 

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam 

mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang 

membungakan uang. Sesuai dengan definisi sebelumnya, menyimpan uang di 

Bank Islam kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalinya (return) dari 

waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu 

bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai 

mudharib atau pengelola dana. 

 Dengan demikian, Bank Islam tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank 

Islam harus terus berupaya meningkatkan return of investment sehingga lebih 

menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. 

5. Prinsip Operasional 

Ada beberapa perbedaan mendasar dalam konsep pelaksanaan di Bank 

Konvensional dan Bank Islam, yaitu antara lain: 

a. Perbedaan Konsep Bunga antara Bunga dan Bagi Hasil 

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya 

memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat 

adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Usaha yang dilakukan 

dalam investasi mengandung risiko dan karenanya mengandung unsur 

ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktifitas yang tidak 

memiliki risiko, karena adanya presentase suku bunga tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan besarnya modal.  

Sesuai dengan definisi tersebut, menyimpan uang di Bank Islam termasuk 

kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil 

usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. 

Dengan demikian, Bank Islam tidak hanya dapat sekedar menyalurkan uang. Bank 
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Islam harus terus menerus berusaha meningkatkan return on investment sehingga 

lebh menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana. 

Tabel 2.5 

Tabel Perbedaan Antara Bunga Dengan Bagi Hasil 

 Bunga  Bagi Hasil 

Penentuan 

Keuntungan 

Pada waktu perjanjian dengan 

asumsi harus selalu untung 

Pada waktu akad dengan 

pedoman kemungkinan untung 

rugi. 

Besarnya Presentase Berdasarkan jumlah uang 

(modal yang dipinjamkan) 

Berdasarkan jumlah keuntungan 

yang diperoleh 

Pembiayaan Seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan untung atau rugi 

Bergantung pada keuntungan 

proyek bila rugi ditanggung 

bersama 

Jumlah Pembayaran Tetap, tidak meningkat walau 

keuntungan berlipat 

Sesuai dengan peningkatan 

jumlah pendapatan 

Eksitensi Diragukan oleh semua agama Tidak ada yang meragukan 

keabsahannya 

Sumber: Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Antonio, 2012: 61) 

b. Perbedaan Investasi dengan Membungakan Bunga 

Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang, 

perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing: 

i. Investasi adalah kegiatan usaha yang mendukung risiko, karena berhadapan 

dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya 

(return) tidak pasti dan tidak tetap. 

ii.  Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, 

karena perolehan kembaliannya berapa bunga yang relatif pasti dan tetap. 

c. Perbedaan Utang uang dan Utang Barang 

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang 

terjadi karena pinjam-meminjam uang atau yang terjadi karena pengadaan barang. 

Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan 

kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas. 
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Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas 

dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri dari 

harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Apabila harga jual 

telah disepakati, maka selamanya tidak boleh naik, karena akan masuk ke dalam 

kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan Islam yang muncul adalah 

kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barangm bukan utang uang. 

6. Tujuan 

Bank Konvensional maupun Bank Syariah memiliki tujuan dalam 

pengoperasiannya. Yang mendasari tujuan Bank Syariah dalam beroperasi adalah 

untuk memenuhi profit pada Bank Syariah dengan cara bagi hasil antar pemilik 

dana atau bank (Shahibul maal) dengan pengelola dana atau nasabah (mudharib) 

yang sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan Bank Konvensional hanya 

berorientasi pada keuntungan yang diperoleh dari hasil bunga setiap nasabah. 

7. Pengaruh Nasabah 

Pada Bank Syariah, pengaruh antara bank (Shahibul maal) dengan nasabah 

(mudharib) tidak hanya sebatas debitor dengan kreditor saja tetapi syariah 

memfokuskan pada pengaruh kemitraan dimana shahibul maal dan mudharib 

mampu bekerja sama dengan baik dalam pencapaian profit yang telah disepakati 

bersama. 

 

2.1.5 Akad dan Produk Bank Syariah 

 Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan 

atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai 

Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti 

wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, 

sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab 

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 

sesuatu (Santoso, 2003). Untuk produk-produk pembiayaan bank syariah 

ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil 
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untuk tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) 

yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade 

financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli 

(murabahah, salam, dan istishna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya 

bittamlik). 

Gambar 2.1  

Akad dan Produk Bank Syariah  

 

Sumber :  (Ascarya: 2007:75) 

 

2.1.6 Macam-Macam Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sendiri adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil, dengan sumber dari penyaluranan pembiayaan ini 
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adalah dari penghimpunan dana yang diberikan oleh nasabah atau deposan 

(shahibul maal). 

a. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang umum dan sering dijalankan di 

perbankan syariah dinamakan murabahah. murabahah sendiri terdiri dari 

beberapa skim, yaitu Cost Plus Margin, Installment Sale, As Salam, serta jual beli 

dengan pesanan (AlIstishna’). Untuk Cost Plus Margin merupakan jual beli 

dengan pembayaran sekaligus secara tunai atau waktu tenggang tertentu sesuai 

kesepakatan. Bai Bitsaman Ajil atau Installment Sale adalah jual beli dengan 

pembayaran yang dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Harga jual 

adalah harga pokok ditambah margin adalah jumlah angsuran, maka sepanjang 

perjanjian angsuran tersebut tidak berubah. 

b. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan bagi hasil mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh bank (shahibul mal) kepada pengusaha (mudharib) untuk membiayai suatu  

proyek atau usaha. Bank memberikan 100% modalnya dan pengusaha mengelola 

usahanya sesuai kesepakatan. Bank memiliki hak untuk ikut mengawasi proyek 

atau usaha yang dimaksud. Hasil dari usaha atau proyek dibagikan sesuai dengan 

nisbah yang disepakati, misalnya 50:50. Demikian juga jika terjadi kerugian maka 

masing-masing pihak akan menanggung rugi sesuai kesepakatan dan porsinya dan 

diatur bank syariah sesuai fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). 

c. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan suatu proyek atau usaha, 

dimana masing-masing pihak antara bank dan pengusaha menyertakan modalnya 

dan mengelola usaha dimaksud secara bersama-sama. Keuntungan atau kerugian 

yang muncul dibagikan ditanggung secara bersama sesuai nisbahnya. Modal dapat 

terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika 

modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan uang tunai dan 

disepakati oleh para mitra kerja tersebut. 
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2.2   Risiko 

2.2.1 Pengertian Risiko  

Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar 

apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa 

muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan 

dilakukan.  

Menurut Wahyudi,dkk. (2013:4) risiko dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“Konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi 

mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya 

yang merugikan bagi pengambil keputusan”. 

Sedangkan Ricky W . Griffin dan Ronald J .Ebert dalam buku Fahmi & Hadi, 

(2009:150) berpendapat bahwa: 

“Risiko adalah uncertainly about future events, bentuk keadaan  

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan 

keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan”. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa risiko adalah suatu 

bentuk keadaan yang muncul lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan 

tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya dimasa 

depan, dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. 

 

2.2.2  Risiko Sistematis & Tidak Sistematis 

 Salah satu prasyarat untuk dapat mengelola risiko dengan baik adalah 

memahami bentuk-bentuk risiko. Risiko dapat mengandung beberapa dimensi, 

yakni biaya peluang,potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian, 

dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. 

 Menurut Wahyudi, dkk. (2013:4) mengemukakan bahwa: 

“Risiko yang dihadapi Bank Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan 
dampaknya dibagi menjadi dua yaitu, pertama risiko unik atau bisa disebut 
dengan risiko tidak sistematis (unsistematic risk) adalah risiko yang dapat 
didiversifikasi, risiko ini dampaknya hanya ditanggung oleh proyek bank 
atau institusi tertentu. Kedua, risiko pasar atau bisa disebut dengan risiko 
sistematik (sistematic risk) adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi, 
risiko ini berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam 
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cakupan pasar atau sektor atau geografis tertentu dan risiko ini tidak 
mungkin bisa dihilangkan dengan diversifikasi portofolio investasi,  
kecuali jika keluar dari cakupan tersebut”. 

Sedangkan menurut Arifin (2005:28) berpendapat bahwa: 

“Risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis (sistematic risk) 
dan risiko tidak sistematis (unsistematic), risiko sistematis (sistematic risk) 
atau risiko pasar (market risk) adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan 
dengan strategi diversifikasi. Ketika suatu portofolio berisikan semakin 
banyak asset maka risiko portofolio akan cenderung turun, Namun risiko 
tersebut tidak dapat dihilangkan dengan strategi diversifikasi. Risiko yang 
dapat dihilangkan dengan strategi diversifikasi dinamakan risiko tidak 
sistematis (unsistematic risk)”. 
 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa risiko tidak 

sistematis (unsistematic risk) adalah risiko dapat dihilangkan atau diminimalkan 

berdasarkan prinsip diversifikasi risiko dan dampaknya hanya ditanggung oleh 

bank atau institusi tertentu dan tidak merembet pada proyek atau institusi lain. 

Risiko sistematis (sistematic risk) itu tidak dapat dihilangkan risikonya, faktor 

risiko ini umumnya terkait dengan variabel makro-ekonomi salah satunya yang 

dibahas dalam skripsi penulis yaitu suku bunga  dan nilai tukar rupiah (kurs) yang 

akan berdampak pada semua institusi atau proyek yang ada dalam cakupan pasar 

atau sektor geografis tertentu. 

 

2.3 Suku Bunga (BI Rate) 

2.3.1 Pengertian Suku Bunga 

Bunga adalah sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal 

yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase 

dari modal pokok atau bisa juga sebagai pendapatan atas setiap investasi modal 

(Sigit Winarno dan Sujana Ismaya,2007).  

“BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik (www.bi.go.id)”.  

Sedangkan menurut Sunariyah (2006:80) mengemukakan bahwa: 

“Suku bunga adalah harga dari pinjaman yang dinyatakan sebagai 

presentase uang pokok per unit waktu”.  
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Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat suku bunga 

adalah pembayaran dari suatu pinjaman yang nilainya berupa persentase dari 

pinjaman yang diperoleh dan diterima setiap periode waktu tertentu. 

 

2.4 Nilai Tukar Rupiah (kurs) 

2.4.1 Pengertian Nilai Tukar Rupiah (kurs) 

Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda dari negara lain, dan juga 

nilai setiap mata uang akan memiliki nilai yang berbeda pula jika dibandingkan 

dengan mata uang negara lain. 

Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor eksternal perbankan 

karena dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Dalam 

situasi normal, memperdagangkan valuta asing pada dasarnya sangat 

menguntungkan karena transaksi menghasilkan keuntungan berupa selisih kurs. 

Hal itu terjadi karena para pelaku perdagangan valuta asing selalu menawarkan 

dua harga nilai tukar (Loen, 2008). 

Mankiw (2007:123) mengemukakan bahwa kurs (exchange rate) dua negara 

adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk tersebut untuk saling 

melakukan perdagangan satu sama lain. 

Sedangkan menurut Samuelson (2004:305) mengemukakan bahwa: 

“Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan 

mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu 

pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda” 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Nilai Tukar atau kurs 

merupakan ukuran harga perspektif valuta yang diekspresikan dari valuta lain. 

Misalnya nilai tukar rupiah terhadap USD menunjukkan berapa rupiah yang 

diperlukan untuk memperoleh satu USD. 

 

 2.4.2 Jenis-Jenis Kurs   

 Kurs yang ditransaksikan dipasar uang terbagi menjadi tiga jenis. Menurut 

(Sartono, 2001:71) bahwa jenis kurs dapat dibedakan menjadi tiga transaksi 

yaitu: 
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1. Kurs Beli dan Kurs Jual  

Kurs beli (bid rate) adalah kurs dimana bank bersedia untuk 

membeli suatu mata uang, sedangkan kurs jual (offer rate) adalah kurs 

yang ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya yang 

lebih tinggi dan kurs beli. Selisih antara kurs beli dan kurs jual disebut bid 

offer spread atau trading margin. 

2. Kurs Silang 

Kurs silang (cross exchange rate) adalah kurs antara dua mata 

uang yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai 

pembanding. Hal ini terjadi karena kedua mata uang tersebut, salah satu 

atau keduanya, tidak memiliki pasar valuta yang aktif, sehingga tidak 

semua mata uang yang ditentukan mata uang lainnya. Misalnya, kurs 

Rupiah dalam mata uang Krona Swedia jarang ditemukan, namun kurs 

kedua mata uang selalu tersedia dalam USD. Kurs masing-masing mata 

uang tersebut dapat dibandingkan dalam USD, sehingga dapat ditentukan 

kurs antara Rupiah dan Krona. 

3. Kurs Spot dan Kurs Forward  

Spot Exchange rates adalah kurs mata uang dimana mata uang 

asing dapat dibeli atau dijual dengan penyerahan atau pengiriman pada 

hari yang sama atau maximal dalam 48 jam. Forward exchange rates 

adalah kurs yang ditentukan sekarang untuk pengiriman sejumlah mata 

uang dimasa mendatang berdasarkan forward. 

 

2.5  Pembiayaan 

2.5.1 Pengertian Pembiayaan 

 Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, yang dimaksud dengan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: 

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atas 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil”. 

Dari uraian di atas, pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memerlukan 

dana. Nasabah disini tidak hanya pihak perorangan tetapi juga bisa merupakan 

pihak koperasi yang memerlukan kerja sama dengan Bank Syariah. Pembiayaan 

diberikan dengan berlandasakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) 

dimana pihak bank sangat memperhatikan aspek-aspek penilaian nasabah yang 

akan bermitra dengan Bank Syariah. 

Sedangkan menurut (Muhammad, 2005:17) mengemukakan bahwa: 

“Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan adalah 

pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau 

persetujuan antara bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Pembiayaan 

 Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu produk yang ditawarkan 

oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Antonio (2012:160) membagi 

pembiayaan menjadi dua jenis yaitu:  

1. Pembiayaan Produktif 

  Untuk memenuhi keperluan investasi, Bank Syariah dapat membantu 

dalam bentuk musyarakah mutanaqishoh. Dalam hal ini, bank memberikan 

pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap melepaskan 

penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali yang 

dilakukan secara bertahap. Bentuk lainnya yang dapat digunakan adalah al-

ijarah muntahia bit tamlik (ijarah wa iqtina). 

  Dalam memenuhi kebutuhan modak kerja, Bank Syariah dapat membantu 

dengan cara mudharabah. Sedangkan untuk pembiayaan piutang dan 
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likuiditas, bank dan menggunakan bentuk al-qardh. Kebutuhan pembiayaan 

likuiditas dapat dipenuhi dengan prinsip jual-beli 

2. Pembiayaan Konsumtif 

 Pembiayaan komersil untuk memenuhi kebutuhan barang konsumsi dapat 

dilakukan Bank Syariah dengan menggunakan skema al bai’bitsaman ajil, 

ijarah al muntahia bit tamlik, al musyarakah mutanaqishah, atau ar rahn. 

Untuk seseorang yang berada dalam fakir atau miskin, ia dapat saja diberikan 

pinjaman oleh qardhul hasan. 

 Dilihat dari keperluannya, Antonio (2012:160) membagi pembiayaan 

konsumtif menjadi dua hal berikut ini: 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 

i. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, 

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi. 

ii.  Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utulity of place dari suatu 

barang. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitasnya yang erat kaitannya dengan 

itu. Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 
Jenis Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber: Bank Syariah Dari Teori ke Praktik Antonio (201: 161) 
 

PEMBIAYAAN 

KONSUMTIF PRODUKTIF 

MODAL KERJA INVESTASI 
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2.5.3  Pembiayaan Musyarakah 

2.5.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah  

 Pembiayaan musyarakah telah disebutkan sebelumnya pada produk 

penyaluran dana. Namun, untuk lebih mendalam dibahas kembali pada bagian ini. 

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Menurut Antonio 

(2012:90). Musyarakah adalah: 

”  akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha di mana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) 
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan” 

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106, 

yang dikutip oleh  Sri Nurhayati Wasilah (2008:134) dalam bukunya ” 

Akuntansi Syariah di Indonesia ” mendefinisikan Musyarakah adalah: 

 ”Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan 
kerugian berdasarkan kontibusi dana”. 
 

Pembiayaan musyarakah, dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek 

bersama antara nasabah dengan pihak bank. Nasabah dapat mengajukan proposal 

kepada Bank Syariah untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu 

dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari 

nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya masing-masing pihak berdasarkan 

presentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut 

sesuai akad (Fatwa DSN_MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah 

sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun 

keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama 

di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara 

proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan 

patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. 

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 

sama. Dalam pembiayaan musyarakah ini, antara bank dan pengusaha 

bekerjasama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang terwujud 
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maupun tidak berwujud untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara 

bersama-sama. 

 

2.5.3.2  Dasar Hukum Musyarakah 

Dasar hukum mengacu kepada asal usul dan diterimanya prinsip syirkah ini. 

Landasan hukum ini sebagai pedoman dasar perbankan syariah (Antonio, 

2012:90) ialah: 

1. Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS:an-Nisaa (4):12) 

2. Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 

yang beriman dan mengerjakan amal saleh (QS. Shaad:24) 

Ayat di atas merupakan firman Allah SWT yang menunjukan bahwa adanya 

perserikatan dalam kepemilikan harta yang terjadi karena adanya akad (ikhtiyari) 

 

2.5.3.3 Jenis-Jenis Musyarakah 

Terdapat dua jenis musyarakah, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah 

akad. Menurut  Antonio (2012:91) jenis-jenis musyarakah sebagai berikut :  

1. Musyarakah pemilikan 

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya 

yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam 

musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset 

nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. 

2. Musyarakah akad  

Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang lebih bahwa tiap orang 

dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi 

keuntungan dan kerugian.  

 

2.5.3.4 Rukun dan Syarat Musyarakah 

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan 

dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan suatu usaha. 

Rukun musyarakah ada empat yaitu Antonio (2012:91): 
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1. Pelaku terdiri dari para mitra 

2. Objek musyarakah berupa modal kerja dan kerja 

3. Ijab kabul/serah terima 

4. Nisbah keuntungan  

Adapun syarat dari musyarakah yaitu: 

1. Melafadzkan kata-kata yang menunjukan izin yang akan mengendalikan harta 

2. Anggota syirkah saling mempercayai 

3. Mencampurkan harta yang akan diisyaratkan 

 

2.5.3.5 Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan 

Menurut Antonio (2012:93) aplikasi pembiayaan musyarakah dalam 

perbankan terbagi menjadi dua bentuk yaitu: 

1. Pembiayaan Proyek 

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana 

nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek 

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut 

bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 

2. Modal Venture 

Pada lembaga keuangan khususnya yang dibolehkan melakukan investasi 

dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal 

ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu 

bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat 

maupun bertahap. 

 

2.5.3.6 Manfaat Musyarakah 

Musyarakah dapat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi pihak 

bank maupun nasabah. (Antonio 2012:93) mengemukakan pendapat bahwa 

terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat 

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

pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha 

bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. 

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. Bank akan lebih selektif dan hati- hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

5. Prinsip bagi hasil mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga 

tetap berapa pun keuntungan yang akan dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun 

merugi dan terjadi krisis ekonomi 

 

2.5.3.7 Risiko Musyarakah 

 Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh bank maupun 

nasabah. Antonio (2012:94) berpendapat bahwa terdapat risiko dalam 

pembiayaan musyarakah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif 

tinggi, yaitu: 

1. side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebutkan 

dalam kontrak. 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja  

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. 

Risiko atas kelemahan dari metode musyarakah terletak pada metodenya, 

tetapi lebih terletak pada shahibul maal atau pengelola dana, maka 

dikhawatirkan risiko dari musyarakah ini akan terjadi.  
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Gambar 2.3 

Skema Musyarakah 

 

 

Sumber: Bank Syariah dari teori ke praktik (Antonio,2012:94) 

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip musyarakah adalah dana yang 

disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. 

Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepakatan bersama, 

begitu juga jika terjadi kerugian harus ditanggung secara bersama atau sesuai 

dengan proporsi modal yang disetorkan. 

 

2.5.4 Pembiayaan Mudharabah 

2.5.4.1 Pengertian Mudharabah  

Mudharabah berasal dari kata adharbu fil ardhi, yaitu berpergian urusan 

dagang. Firman Allah dalam (QS 73:20),” mereka berpergian di muka bumi 

mencari karunia Allah” disebut juga Qiradh yang berasal dari al-qardhu yang 

berarti al-qathu (potongan, ayat tersebut menjelaskan bahwa pemilik memotong 

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. 

Menurut Antonio (2012:95), pembiayaan mudharabah adalah akad kerja 

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak. 
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Menurut Adiwarman (2009:204) pembiayaan mudharabah adalah : 

 “Al-mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu 
pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah 
modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengan 
tujuan untuk mendapatkan uang.” 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama yang  didanai sepenuhnya oleh 

penyandang dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) yang 

menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan 

keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. 

 

2.5.4.2 Dasar Hukum Mudharabah 

Dasar hukum mengacu kepada asal usul dan diterimanya prinsip syirkah 

ini. Landasan hukum ini sebagai pedoman dasar perbankan syariah Sudarsono 

(2008:76) ialah : 

1. dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian 

karunia Allah SWT (QS. Al-Muzzamil (73):20) 

2. apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini 

dan carilah karunia Allah SWT (QS, al- Jumnah (63):10) 

Ayat di atas merupakan firman Allah SWT yang menunjukan bahwa kita 

setelah menunaikan kewajiban dan kebutuhan kita yaitu shalat carilah karunia 

allah yaitu misalnya berpergian dengan urusan berdagang yang menghasilkan 

keuntungan yang halal. 

 

2.5.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah 

Menurut Antonio (2012:97) bahwa pembiayaan mudharabah terbagi 

menjadi dua jenis yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. 

Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan mudharabah tersebut: 

1. Mudharabah Muthlaqah 

Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara 

shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis 
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2. Mudharabah Muqayyadah 

Transaksi mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara 

shahibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis 

usaha, waktu dan tempat usaha. 

 

2.5.4.4 Rukun mudharabah 

 Pemilik modal maupun pengelola usaha dalam melakukan pembiayaan 

mudharabah, harus memenuhi rukun-rukun yang diterapkan oleh Bank Syariah. 

Menurut (Adiwarman, 2009:193) faktor-faktor yang harus ada (rukun) pada akad 

mudharabah adalah :  

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), jelaslah bahwa rukun 

dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah 

satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah 

harus ada dua minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik  

2. Modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana 

usaha (mudharib atau amil). 

3.  Objek mudharabah (modal dan kerja), faktor kedua (objek mudharabah) 

merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. 

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, 

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek 

mudharabah. Modal diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci 

berupa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk 

keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. 

4. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul), faktor ketiga yaitu persetujuan 

kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum 

(sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat 

untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Sipemilik dana setuju 

dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana 

usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. 

5. Nisbah keuntungan, adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang 

tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan-imbalan 
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yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. 

Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah 

keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua 

belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 

 

2.5.4.5 Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan 

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan 

pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, Antonio (2012:97) menerapkan 

mudharabah pada : 

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus 

seperti tabungan haji, tabungan kurban,deposito biasa dan sebagainya. 

2. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah 

khususnya untuk bisnis tertentu, misalkan murabahah saja atau ijarah saja. 

Adapun pada sisis pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk : 

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

b.  Investasi khusus, disebutkan juga mudharabah muqayyadah, dimana 

sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal. 

 

2.5.4.6  Manfaat Mudharabah 

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha 

nasabah meningkat. 

2. 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. 

3. Pengembalian pokok pembiayaaan disesuaikan dengan cash flow arus kas 

usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4. bank akan lebh selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar 

halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-

benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 
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5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/almusyarakah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan 

(nasabah) satu jumlah bunga tetap pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, 

sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.  

 

2.5.4.7 Risiko Mudharabah 

 Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh bank maupun 

nasabah. Antonio (2012:94) berpendapat bahwa terdapat risiko dalam 

pembiayaan mudharabah, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan 

relatif tinggi, yaitu: 

1. Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan yang 

disebutkan dalam kontrak. 

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja  

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. 

Risiko atas kelemahan dari metode mudharabah terletak pada metodenya, 

tetapi lebih terletak pada shahibul maal atau pengelola dana, maka 

dikhawatirkan risiko dari mudharabah ini akan terjadi. 

 

Gambar 2.4 

Skema Mudharabah 

 

                        

Sumber: Bank Syariah dari teori ke praktik antonio (2012:98) 



44 

 

 

Skema itu menunjukkan bahwa prinsip mudharabah adalah dana yang 

disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersyarikat. 

Implikasinya hasil dana yang dikelola harus dibagi sesuai kesepakatan bersama, 

dan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. 

 

2.6 Return 

2.6.1 Pengertian Return 

Ibarat suatu koin, imbas hasil dan risiko akan senantiasa melekat pada suatu 

bisnis. Islam mengakui adanya keuntungan sebagaimana diakuinya risiko. Dalam 

suatu kaidah fiqih disebutkan “alghunnu bil ghurmi” dan al khajaru bidh dhamani 

“ atau dikenal dalam istilah keuangan modern dengan “ risk-return trade-off 

(Wahyudi,dkk. 2013:81), Arti dari keduanya adalah apabila ingin mendapatkan 

return, harus bersedia menanggung risiko Semakin tinggi tingkat return yang 

diharapkan,semakin tinggi risiko yang dihadapi. 

Setiap return selalu beriringan dengan risiko, sehingga risiko dominan dalam 

Perbankan Syariah adalah risiko terkait dengan pembiayaan. Dalam syariah risiko 

tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditransfer atau dibagi atau dikelola. Oleh 

karena itu ekonomi syariah lebih mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil, di 

mana return maupun risiko dibagi kepada para pihak yang bekerjasama. 

Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak 

investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya 

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu 

praktik perbankan syariah. 

Pengertian return menurut (Irham&Yovi:149) adalah :   

“Keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil 

kebijakan investasi yang dilakukannya, menurut R.J Shook return merupakan laba 

investasi, baik melalui bunga ataupun dividen”. 
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2.6.2 Laba bersih 

2.6.2.1 Pengertian Laba Bersih 

 Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan 

indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan 

keuangan, tepatnya laba rugi. Menurut Komarudin Sastra Dipoera (2004:270) 

laba bersih adalah: 

“Jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel 
yang dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (income) 
di atas pengeluaran (expenditure) bank yang dapat dinyatakan dengan 
rumus : Y-Ex”. 
Sedangkan menurut Muhammad (2005:65) pengertian laba bersih adalah 

sebagai berikut : 

“Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi 
ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka 
panjang dan pajak penghasilan yang hanya akan menjadi laba pemegang 
saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat 
pengumuman deviden”. 
Kesimpulannya dari penjelasan di atas laba adalah selisih dari semua 

pendapatan atau aktiva yang sudah di kurangi sama beban-beban. 

 

2.6.3 Skema Bagi Hasil 

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di 

Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil 

pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri 

menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan profit sharing. Profit sharing 

menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi 

diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul 

ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya 

total (total cost).  

Ada beberapa bentuk skema bagi hasil, yang dalam hal ini dibedakan 

menurut dasar perhitungan pendapatan bagi hasil untuk masing-masing pihak 

menyebutkan antara lain  (Tarsidin, 2010:20): 
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a. Profit-Sharing 

Sebagai dasar perhitungannya adalah profit yang diperoleh dari usaha yang 

dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Profit merupakan selisih antara 

penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok 

penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. 

Penggunaan istilah profit-sharing dalam hal ini juga merujuk pada istilah profit-

and-loss sharing, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) 

atau negatif (rugi). 

b. Gross Profit Sharing 

Dasar perhitungannya adalah gross profit (laba kotor), yakni penjualan atau 

pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi. 

Dengan skema ini, pihak-pihak yang berkontrak tidak menghadapi kepastian di 

sisi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. 

c. Revenue-Sharing 

Dasar perhitungannya adalah penjualan/pendapatan usaha. Dalam hal ini pemilik 

dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi rendahnya penjualan/pendapatan 

usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok 

penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi). 

 

2.7 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah 

terhadap laba bersih  

 Adiwarman (2009:236) mengemukakan bahwa “badan usaha umumnya 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan” , hal ini berarti pendapatan bank sangat 

ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang 

disalurkan. Sumber utama pendapatan bank syariah itu dari kegiatan menyalurkan 

pembiayaan yang memakai sistem bagi hasil. Dari sistem bagi hasil tersebut bank 

memperoleh profit. 

 Sudarsono (2009) berpendapat bahwa produk bagi hasil bank syariah  itu 

dapat mempengaruhi return. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Darwanis 
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(2012) dan Purnamasari (2009) bahwa pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.  

 Profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, jika pembiayaan 

yang disalurkan bank lancar dan tidak bermasalah, maka penghasilan bagi hasil 

ini pun akan lancar dan dapat meningkatkan laba/profit. Hal ini menjelaskan 

bahwa pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh positif terhadap 

profit. 

 

2.8 Pengaruh BI Rate terhadap Laba Bersih  

 Kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan BI Rate akan berpengaruh 

terhadap bank konvensional karena jika BI Rate naik maka akan menaikkan pula 

suku bunga deposito. Hal ini akan meningkatkan keinginan dan ketertarikan 

masyarakat untuk menanamkan dananya di bank konvesional tetapi dalam hal 

meminjam tingka suku bunga menjadi tinggi atau mahal, hal ini menjelaskan 

bahwa jika bi rate akan berpengaruh negatif terhadap profit bank konvensional. 

Berbeda dengan bank syariah jika BI Rate naik memang tidak akan 

mempengaruhi langsung terhadap profit bank, dampak tidak langsung jika BI 

Rate naik terhadap profit bank syariah karena kemungkinan nasabah dari bank 

syariah akan memindahkan dananya ke bank konvensional karena suku bunga nya 

lebih tinggi, tetapi dalam hal meminjam dana bank syariah memiliki margin yang 

rendah dibandingkan bank konvensional, jika BI rate naik margin pada bank 

syariah tidak akan langsung berubah (Sudarsono,2009).  

Hal ini menjelaskan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap laba bersih 

bank syariah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Naomi (2009) yang 

menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

 

2.9 Pengaruh Kurs (Nilai Tukar Rupiah) terhadap Laba Bersih 

Samuelson (2004:305) mengemukakan bahwa nilai tukar valuta asing 

adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. nilai tukar valuta 

asing ditentukan dalam pasar valuta asing. Nilai tukar satu mata uang 
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mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi 

atau terdepresiasi. 

Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor eksternal perbankan 

karena dalam kegiatannya, bank memberikan jasa jual beli valuta asing. Dalam 

situasi normal, memperdagangkan valuta asing pada dasarnya sangat 

menguntungkan karena transaksi menghasilkan keuntungan berupa selisih kurs. 

Hal itu terjadi karena para pelaku perdagangan valuta asing selalu menawarkan 

dua harga nilai tukar (Loen, 2008). 

Hasil penelitian  terdahulu Imam (2012) dan Naomi (2009) menunjukkan 

bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menjelaskan 

bahwa apabila nilai tukar mengalami terapresiasi atau terdepresiasi maka akan 

berdampak pada kewajiban valas bank pada satu tempo, artinya profit bank akan 

mengalami perubahan jika dalam kasus tersebut tidak melakukan headging. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap profit. 

 

  

 


