
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik perhimpunan

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan

imbalan atas dasar prinsip utama operasional bank syariah adalah prinsip syariah,

yaitu hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist. Definisi Bank

Islam menurut Syafi’i Antonio (2007) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan Al-Quran dan Haditst. Adapun pengertian bank syariah dalam UU No.

21 tahun 2008 adalah:

“Bank syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas
Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Dalam pasal yang sama ayat (12) dinyatakan bahwa Prinsip Syariah

adalah:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya



berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas

pembayaran.

Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus

dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam

menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara

yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan

dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank

yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni :

a Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya

b Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (time value of money)

c Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

d Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif

e Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang

f Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.



2.1.2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional

dikemukakan oleh Syafi’i Antonio (2007), antara lain :

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, 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.

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan

antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya

di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum

materi syariah.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur

yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional

adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas

mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan

garis-garis syariah.



4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak

terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan

mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang

diharamkan.

5. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang

sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan

shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas

eksekutif muslim yang baik. Demikian pula dalam hal reward dan

punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Syafi’I Antonio (2007) mengutarakan perbedaan bank syariah dengan bank

konvensional dalam buku “ Bank Syariah dari Teori ke Praktik” yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah Bank Konvensional

Melakukan investasi-investasi yang

halal saja

Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual

beli, atau sewa.

Profit dan falah oriented

Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan kemitraan

Perhimpunan dan penyaluran dana

harus sesuai dengan fatwa Dewan

Pengawas Syariah.

Investasi yang halal dan haram.

Memakai perangkat bunga.

Profit oriented.

Hubungan dengan nasabah dalam

bentuk hubungan debitur-kreditur.

Tidak terdapat dewan sejenis



2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Bank syariah baru muncul di Indonesia pada tahun 1992, karena itu

perkembangan bank syariah masih tertinggal dari pada bank konvensional. Bank

syariah pun memiliki keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan bank

konvensional.

2.1.3.1 Keunggulan Bank Syariah

1. Adanya kekuatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham,

manajemen dan nasabah bank yang dapat menumbuhkan kebersamaan dalam

menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil dan jujur.

Ikatan keagamaan ini pula yang memotivasi semua pihak untuk berusaha

sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agama sehingga berapapun hasil

yang diperoleh diyakini dapat memberikan manfaat.

2. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal

dengan kewajiban membayar secara bertahap. Hal ini akan mengurangi beban

psikologi nasabah sehingga dapat berusaha lebih tenang dan bersungguh-

sungguh.

3. Dengan sistem bagi hasil tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang

didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga daya jangkau bank syariah

menjadi sangat luas.

4. Dengan sistem bagi hasil tersedia peringatan dini bagi para penyimpan dana

tentang keadaan banknya dan dapat diketahui sewaktu-waktu dari naik

turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.



5. Adanya fasilitas pembiayaan barang modal dan peralatan produksi yang lebih

mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan sehingga siapa pun baik

pengusaha ataupun bukan mempunyai kesempatan luas untuk berusaha.

6. Cost push inflation yang ditimbulkan perbankan konvensional dihapuskan

sama sekali sehingga bank syariah dapat menjadi pendukung kebijakan

moneter yang handal.

7. Bank syariah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dalam dan luar

negeri.

8. Persaingan antara bank syariah berlaku secara wajar yang ditentukan oleh

keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan

yang terbaik.

9. Tersedianya fasilitas kredit kebijakan (qardhul hasan) yang tidak membebani

nasabahnya dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakan sendiri

seperti biaya materai, akte notaris dan bidang studi kelayakan.

2.1.3.2 Kelemahan Bank Syariah

1. Pada awal pendiriannya, bank syariah mendapat dukungan besar dari umat

Islam sehingga mengalami kelebihan likuiditas yang besar. Hal ini disebabkan

juga oleh keterbatasan bank syariah dalam beroperasi karena setiap produk

yang ditawarkan harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

sehingga kelebihan likuiditas tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk

meraih keuntungan. Akibatnya imbalan bagi hasil yang diberikan kepada

penyimpanan dana pada awal beroperasinya relatif kecil dari tingkat suku

bunga bank konvensional.



2. Apabila bank syariah mengalami mismatched dalam pengelolaan

likuiditasnya, bank tidak dapat meminjam dana dari bank konvensional atau

menggunakan pasar uang karena posisinya yang berbeda dengan bank lain

yang menerapkan bunga.

3. Bank syariah terlalu berprasangka baik kepada nasabah dan berasumsi bahwa

semua orang yang terlihat adalah jujur. Maka dari itu bank ini sangat rawan

terhadap mereka yang beritikad buruk sehingga diperlukan usaha tambahan

untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah.

4. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit terutama dalam

menghitung keuntungan nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di

bank tidak tetap. Hal ini memungkinkan salah hitung yang cukup besar

sehingga diperlukan kecermatan yang tinggi.

5. Kekeliruan menilai proyek yang akan dibiayai sangat mungkin akan

membawa akibat yang lebih daripada yang dihadapi bank konvensional.

Untuk itu bank syariah memerlukan tenaga profesional yang lebih baik

kualitasnya dari bank konvensional.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

2.1.4.1 Prinsip Titipan / Simpanan (Depository / Al-Wadi’ah)

Prinsip titipan / simpanan yang dikemukakan oleh Syafi’i Antonio (2007),

Al-Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain,

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan

saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-



amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau

kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian

atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena

faktor-faktor di luar batas kemampuan).

2.1.4.2 Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan

dalam empat akad utama, yaitu:

1. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

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

(atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.



3. Al-Muzara’ah (Harvest-yield Profit Sharing)

Al-Muzara’ah adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik

lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada

si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari

hasil panen.

2.1.4.3 Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih

muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Namun demikian, dari sekian banyak

itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran

pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah,

yaitu:

1. Ba’i Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)

Ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan

sebagai tambahannya.

2. Ba’i As-Salam (In-front payment Sale)

Ba’i As-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian

hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

3. Ba’i Al-Istishna (Purchase by Order or Manufacture)

Transaksi ba’i al-istihsna merupakan kontrak penjualan antara pembeli

dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau



membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada

pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran,

apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai

waktu pada masa yang akan datang.

2.1.4.4 Prinsip Sewa (Operating Lease and Financial Lease)

Prinsip sewa dalam bank syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Al-Ijarah (Operational Lease)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang itu sendiri.

2. Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)

Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak

jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan

kepemilikan barang di tangan si penyewa.

2.1.4.5 Prinsip Jasa (Fee-Based Service)

Prinsip jasa dalam bank syariah dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Al-Wakalah (Deputyship)

Yang dimaksud dengan al-wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh

seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

2. Al-Kafalah (Guaranty)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.



3. Al-Hawalah (Transfer Service)

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada

orang lain yang wajib menanggung.

4. Ar-Rahn (Mortgage)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan

atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwan rahn

adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5. Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan.

2.1.5 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Syafi’i Antonio (2007), pembiayaan merupakan salah satu tugas

pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat

pengggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi,

perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif

dapat dibagi menjadi dua hal berikut:



a) Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1)

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu

hasil produksi, dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan

utility of place dari suatu barang.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal

serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.2 Analisis Laporan Keuangan Bank

2.2.1 Laporan Keuangan Bank Syariah dan Tujuannya

Selayaknya organisasi, bank syariah juga harus menyusun laporan keuangan

pada akhir periode akuntansinya. Menurut PSAK No 59 (2007) laporan keuangan

bank syariah yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

1. Neraca

Bank syariah menyajikan pada laporan posisi keuangan (neraca), dengan

memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, tetapi tidak terbatas pada

pos-pos berikut: Aset, Kewajiban, Dana Syirkah Temporer, Ekuitas.



2. Laporan laba rugi

Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariah disusun dengan

mengacu pada PSAK terkait, bank syariah menyajikan laporan laba rugi

yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut : (a)

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, (b) Hak

pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, (c) Pendapatan usaha

lainnya, (d) Beban usaha, (e) Laba atau rugi usaha, (f) Pendapatan

nonusaha, (g) Beban nonusaha, (h) Laba atau rugi dari aktivitas

normal,(i) Pos luar biasa, (j) Beban pajak, dan (k) Laba atau rugi bersih.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan

diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

4. Laporan perubahan ekuitas

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau

penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus

diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi

terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan

jenisnya.



6. Laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan shadaqah

Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat

sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a)

Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzzaki), (b) Pengunaan dana zakat

melalui lembaga amil zakat, (c) Kenaikan atau penurunan dana zakat, (d)

Saldo awal dana zakat, dan (e) Saldo akhir dana zakat.

7. Laporan sumber dan penggunaan qardhul hasan

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a)

Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, (b) Penggunaan dana

kebajikan, (c) Kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan, (d)

Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan (e) Saldo akhir dana

penggunaan dana kebajikan.

8. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap

pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan

ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan

penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.



Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan

laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan antara lain sebagai

berikut:

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi pendapatan, dan

beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana

pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaanya.

2. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank

terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada

tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan

yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang

diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.

3. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan

penyaluran zakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Analisa Laporan Keuangan

Teknik analisa laporan keuangan bank menurut Muljono (1999) terdiri dari:

1. Analisa Komparatif

Dalam bentuknya analisa komparatif ini dapat dibedakan pada 2 (dua) hal

yaitu:

a) Analisa Trend / Analisa Horizontal

Yaitu membandingkan kegiatan usaha bank baik secara absolut

maupun dalam bentuk relatif atas bagian kegiatan yang ada dengan

kegiatan-kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya



b) Analisa Vertikal (Analisa Common Size)

Analisa komparatif dalam bentuk horizontal harus dilengkapi

dengan analisa vertikal untuk mengetahui seberapa besar peran

serta dari suatu pos terhadap kegiatan bank secara keseluruhan.

Oleh karena analisa vertikal ini dilakukan dengan cara jumlah-

jumlah yang nampak atas suatu rekening atau sub rekening dengan

total kelompoknya secara keseluruhan. Suatu rekening/sub

rekening yang melebihi prosentase yang besar akan memberikan

petunjuk kepada manajemen bank yang bersangkutan untuk

mendapatkan perhatian yang lebih khusus.

2. Analisa Bank Environment

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank/ suatu

cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui market share bank/cabang

yang bersangkutan baik secara regional maupaun secara nasional.

3. Analisa Laporan Keuangan Pada Masa Inflasi

Untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang salah atau hasil analisis,

maka laporan keuangan bank pada masa inflasi tersebut perlu dievaluasi

terlebih dahulu/ ditata kembali agar dapat diperoleh hasil evaluasi yang

memuaskan.

4. Analisa Titik Pulang Pokok/ Break Even Point Analysis

Sebagaimana halnya pada perusahaan-perusahaan industri maka perhitungan

(analisa) Break Even Point (BEP) pada bank akan sangat bermanfaat untuk

menetapkan minimal target baik bagi unit bank secara keseluruhan maupun



bagian-bagian yang ada dan sebagai bahan pengukuran efisiensi dan

efektivitas kerja bank cabang maupun bagian-bagian.

5. Analisa Variansi

Perbandingan antara target yang ditetapkan dalam anggaran realisasi yang

dicapai apakah menguntungkan atau terjadi penyimpangan yang merugikan.

6. Sustainable Rate of Growth

Suatu analisis dalam kaitannya dengan perencanaan berupa besarnya

perkembangan asset yang dapat dicapai dengan membandingkan kemampuan

bank di dalam memupuk permodalannya mengingat di dalam prudential

banking expansion (prinsip kehati-hatian) aktiva suatu bank dibatasi dengan

berbagai aturan.

7. Analisa CAMEL

Suatu analisis keuangan perbankan dan untuk menilai manajemen suatu bank

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mengetahui tingkat kesehatan dari

bank yang bersangkutan.

2.2.3 Analisis Tingkat Risiko Perbankan

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu

risiko yang berdampak terhadap penghasilan atau return perusahaan. Selain dari

penilaian terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, rentabilitas, efisiensi serta

pengaruh inflasi, para analisis keuangan juga perlu memberi perhatian yang cukup

terhadap tingkat risiko yang timbul.

Menurut Muljono (1999) membagi risiko yang dihadapi oleh industri

perbankan ke dalam tiga kriteria. Risiko tersebut adalah:



1. Risiko keuangan (financial risk) yaitu berbagai risiko keuangan yang mungkin

diderita oleh suatu bank karena pengelolaan keuangan maupun kegiatan

operasionalnya yang kurang baik yang akan mempunyai dampak negatif pada

kondisi keuangan bank yang bersangkutan.

2. Delivery risk yaitu risiko yang terjadi karena kegagalan proses kegiatan

operasional bank yang bersangkutan di dalam penyampaian produk dan jasa

kepada para customernya.

3. Environmental risk yaitu risiko yang mungkin diderita oleh suatu bank karena

pengaruh situasi kondisi masyarakat, sosial politik, perekonomian, moneter

dan fiskal yang ada di mana bank tersebut melakukan kegiatan usahanya.

2.3 Tingkat Kesehatan Bank

2.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006), kesehatan bank

dapat diartikan sebagai:

”Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional
perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua
kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan
peraturan perbankan yang berlaku.”

Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang

sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank

untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

2.3.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sebagaimana layaknya manusia, bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai

kesehatannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang



sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin sakit.

Menurut Kasmir (2003), untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan

berbagai metode. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan

analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai

berikut:

1. Capital (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yan dimiliki oleh salah satu bank.

Salah satu penilaian dengan metode CAR (capital adequacy rasio) yaitu

dengan cara membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR).

2. Assets (Kualitas aset)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang

diukur ada dua macam yaitu:

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap akiva produktif.

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produkif

yang diklasifikasikan.

3. Management (Manajemen)

Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva,

manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas dan manajemen umum.

4. Earning (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan

suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan

kepada dua macam yaitu:



a. Rasio laba terhadap total asset (Return on Assets)

b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

5. Liquidity (Likuiditas)

Untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan kepada 2

macam rasio yaitu:

a. Rasio jumlah kewajian bersih terhadap aktivitas lancar.

b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

2.4 Pembiayaan Mudharabah

2.4.1 Pengertian dan Ketentuan Umum Mudharabah

Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Dalam kegiatan operasional bank dewasa ini, kegiatan pemberian

pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank di samping kegiatan jasa

lainnya. Ini biasanya dimaklumi karena dengan pemberian pembiayaan tersebut,

maka pihak bank akan memperoleh pendapatan dari bunga bagi hasil demi

kelangsungan operasional perusahaan. Mudharabah merupakan salah satu prinsip

bagi hasil yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Dan berdasarkan Al-

Qur’an, dicantumkan dengan jelas tentang pelarangan riba, bunyi surat Ali

Imran: 130, yaitu :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.”

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan

kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk



konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga

keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
transaksi multijasa
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa
imbalan, atau bagi hasil.”

Sedangkan menurut Muhammad (2005):

”Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh
orang lain.

Pengertian Mudharabah menurut PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan

Syariah :

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal
(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi
hasil menurut kesepakatan di muka.”

Sedangkan menurut Syafi’i Antonio (2007):

“Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di
mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.”

Dalam pembiayaan mudaharabah ini, keuntungan usaha dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika usaha mengalami



kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika

ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Bila kerugian terjadi pada

saat usaha sudah dimulai dan bukan akibat dari kelalaian pengelola dan, maka

akan ditanggung bersama-sama. Dalam operasional mudharabah, bank syariah

dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank

bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan

mudharabah.

Ketentuan Umum dalam Mudharabah

Menurut Muhammad (2005), ketentuan umum yang berlaku dalam akad

mudharabah adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus

diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya

dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas

tahapannya dan disepakati bersama.

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan

dengan dua cara:

a Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap

bulan atau waktu yang disepakati.

b Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak

berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera

janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau

menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.



2.4.2 Syarat-Syarat Mudharabah

Muhamad (2003) mengutarakan syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

1. Modal

a Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya berbentuk

barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam

uang yang beredar (atau sejenisnya)

b Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang

c Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya

melakukan usaha.

2. Keuntungan

a Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari

keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti

b Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan

dituangkan dalam kontrak

c Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib

mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada rab al’mal.

2.4.3 Jenis Mudharabah

Menurut Syafi’i Antonio (2007), mudharabah terbagi menjadi dua jenis

yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.



2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat

usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.4.4 Risiko Pembiayaan Mudharabah

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau

ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Menurut

Syafi’i Antonio (2007), risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada

penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut

dalam kontrak (moral hazard).

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

(adverse selection).

2.4.5 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

2.4.5.1 Pengakuan Pembiayaan Mudharabah

PSAK No. 59 (2007) mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah pada

saat akad adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan

aktiva non kas kepada pengelola dana.



2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap

tahap pembayaran atau penyerahan, sedangkan pengukuran pembiayaan

mudharabah pada saat akad, adalah sebagai berikut.

a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang

diberikan bank pada saat pembayaran. Jurnal yang dibuat adalah sebagai

berikut:

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Kas Rp. xxx

b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk non-kas, misalnya mesin maka:

i. Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas (mesin) pada saat

pembayaran,

ii. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai

keuntungan atau kerugian bank.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: (misalnya rugi)

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Kerugian penurunan nilai Rp. xxx

Mesin mudharabah Rp. xxx

c. Beban yang terjadi sehubungan dengan akad mudharabah tidak dapat

diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Beban akad mudharabah Rp. xxx

Kas Rp. xxx

(Beban menjadi tanggungan shahibul maal/pemilik dana)

Kas Rp. xxx

Pendapatan akad mudharabah Rp. xxx



(Beban akad menjadi tanggungan mudharib)

2.4.5.2 Pembayaran Kembali Pembiayaan

PSAK No. 59 (2007), mengatur tentang setiap pembayaran kembali atas

pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai

pengurang/mengurangi pembiayaan mudharabah. Atas pembayaran ini bank

syariah akan mencatat sebagai berikut:

Kas / rekening nasabah Rp. xxx

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Dengan pembayaran kembali atas pembiayaan oleh pengelola dana maka

jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah akan berkurang dan di neraca

akan dilaporkan sejumlah sisa setelah pembayaran kembali.

2.4.5.3 Pembiayaan Mudharabah Hilang

Apabila sebagian pembiayaan hilang sebelum dimulainya usaha, karena ada

unsur kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak

mudharib maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan

diakui sebagai kerugian bank. Untuk itu, bank syariah akan mencatat sebagai

berikut:

Kerugian pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha

tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut

diperhitungkan pada saat bagi hasil. Untuk itu, bank syariah akan mencatat pada

saat menerima bagi hasil adalah sebagai berikut:

Kas Rp. xxx

Kerugian pembiayaan mudharabah Rp. xxx



Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp. Xxx

2.4.5.4 Akad Mudharabah Berakhir

Apabila akad berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah

tidak langsung dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan mudharabah diakui

sebagai piutang jatuh tempo kepada mudharib. Untuk itu, bank syariah akan

membuat pencatatan dalam jurnalnya sebagai berikut:

Piutang jatuh tempo Rp. xxx

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Apabila akad berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah

langsung dibayar oleh pengelola dana maka bank syariah langsung akan mencatat:

Kas Rp. xxx

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

2.4.5.5 Pengakuan Keuntungan atas Kerugian Mudharabah

Distribusi bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

metode, yaitu profit sharing atau revenue sharing. Dalam profit sharing, bagi

hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung

dengan pengelolaan dana mudharabah, sedangkan pada revenue sharing bagi hasil

dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah. Apabila pembiayaan

melewati satu periode pelaporan

1. Keuntungan pembiayaan mudharabah diakui pada saat terjadinya hak bagi

hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan

2. Kerugian yang terjadi diakui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan

mengurangi pembiayaan mudharabah.



Untuk bagi hasil ini, bila usaha mudharib mengalami keuntungan bank

syariah akan membuat pencatatan sebagai berikut:

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. xxx

Pendapatan bagi hasil mudharabah Rp. xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke bank syariah maka bank

syariah akan mencatat sebagai berikut:

Kas Rp. xxx

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. xxx

Apabila pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung

oleh bank syariah yang akan mengurangi pembiayaan mudharabah. Bank syariah

akan mengakui kerugian sebagai berikut:

Kerugian pembiayaan mudharabah Rp. xxx

Pembiayaan mudharabah Rp. xxx

2.5 Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah

Tingkat risiko pembiayaan mudharabah merupakan suatu kualitas yang

menyatakan keadaan pembiayaan yang diperoleh dari aktivitas bagi hasil

(mudharabah). Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dapat dihitung

berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah yang

bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang telah disepakati

dengan total pembiayaan mudharabah secara keseluruhan. Secara matematis,

tingkat risiko pembiayaan dirumuskan sebagai berikut:

Risiko Pembiayaan Bermasalah / NPF = Pembiayaan Bermasalah x 100%
Total Pembiayaan



Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income,

karena akan menurunkan pendapatan operasi utama, jika NPF semakin tinggi

maka operating income akan semakin rendah, dan sebaliknya. Beberapa pakar

perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi

menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar

perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi

pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar,

diragukan dan macet. Menurut Muhammad (2005), ketidaklancaran nasabah

membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan

menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas

pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:

1. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a Pembayaran kewajiban tepat waktu, perkembangan rekening baik dan

tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan

b Hubungan debitur dengan bank baik dan selalu menyampaikan informasi

keuangan secara teratur dan akurat

c Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat secara

hukum

2. Dalam Perhatian Khusus

a Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90

hari.

b Jarang mengalami overdraft.



c Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan

informasi keuangan secara teratur dan akurat.

d Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat secara

hukum.

3. Kurang Lancar

a. Terdapat tunggakan pembayaran dan atau bunga yang telah melampaui 90

hari sampai dengan 180 hari.

b. Terdapat overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian

operasional dan kekurangan kas.

c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak

dapat dipercaya.

d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang

lemah.

e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.

f. Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan (D)

a. Terdapat tunggakan pembayaran dan atau bunga yang telah melampaui

160 hari sampai dengan 270 hari.

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup

kerugian operasional dalam kekurangan arus kas.

c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi

keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.



d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang

lemah.

e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembayaran.

5. Macet (M)

a. Terdapat tunggakan pembayaran dan atau bunga yang telah melampaui

160 hari sampai dengan 270 hari.

b. Dokumen pembiayaan dan pengikatan agunan tidak ada.

2.6 Sumber dan Alokasi Pendapatan Bank

2.6.1 Sumber Pendapatan Bank

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka

hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bagi bank. Menurut

Muhammad (2005), sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah

2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al bai’)

3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina, dan

4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.6.2 Pembagian Keuntungan (Profit Distribution)

Pendapatan yang diperoleh dari hasil kontrak pembiayaan, selanjutnya akan

dialokasikan kepada para penyandang dana oleh bank. Menurut Muhammad

(2005), pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah

dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara



bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan

para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam

hal ini bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudharabah

sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupaun jangka waktunya. Bank juga

dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas tipe investasi yang dipilih

oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank

dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

a Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan

yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara

membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada

pada bank dikalikan 100% (seratus persen)

b Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-

masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-

masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank

c Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe

dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan

d Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional

terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai

dengan porsi dana masing-masing tipe simpanan.

e Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang

rekening tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.



2.7 Tingkat Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba.

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai

berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba.

Pengertian profitabilitas beserta pengukurannya dibahas oleh Mahmoedin (2004),

yaitu:

“Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh
keuntungan. Hal ini terlihat pada penghitungan produktivitasnya
yang dituangakan dalam rumus ROE dan ROA.”

Sedangkan menurut Teguh Pudjo Muljono (1999), mengatakan bahwa:

“Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik
antara pos-pos yang ada dalam income statement itu sendiri maupun
hubungan timbale balik dengan pos-pos yang ada pada neraca bank
yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang
berguna untuk mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang
bersangkutan.”

2.7.1 Return On Assets (ROA)

Pengertian ROA (Return on Assets) menurut Susan Irawati (2006) adalah:

“Kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan
seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba
operasi perusahaan (EBIT) atau perbandingan laba usaha dengan
modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan
laba dan digunakan dalam prosentase.”

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.

Secara matematis tingkat profitabilitas dirumuskan sebagai berikut :

ROA / return on asset %100
sTotalAsset

EBIT



2.8 Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas

Non Performing Financing dijadikan sebuah indikator kualitas aktiva suatu

bank, dapat diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan

total pembiayaan pada suatu bank. Semakin tinggi NPF suatu bank menunjukkan

jumlah pembiayaan bermasalah pada bank tersebut ada pada jumlah yang relatif

besar terhadap pembiayaan yang disalurkan. Dari indikator kualitas aktiva

tersebut tentunya akan menunjukkan tingkat kesehatan suatu bank. Kesehatan

bank adalah tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan

perbankan. Profit atau laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba. Informasi

kinerja perusahaan terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk

memperoleh laba (profitabilitas) diperlukan untuk menilai perubahan potensial

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang.

Profitabilitas pada bank dapat dinyatakan dengan rentabilitas. Rentabilitas adalah

kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit.

Pengaruh NPF terhadap profitabilitas juga dibahas oleh Mahmoedin

(2004), yaitu:

“Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal
ini terlihat pada penghitungan produktivitasnya yang dituangakan dalam
rumus ROE dan ROA. Jika kredit tidak lancar (kredit Non Performing)
maka rentabilitasnya menjadi kecil.”

Bisnis inti dari bank yaitu melakukan intermediasi, dengan menghimpun

dana masyarakat yang menjadi sumber dana dan disalurkan dalam bentuk

pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan, yang menjadi risiko adalah kerugian

akibat pembiayaan bermasalah. Ketika tingkat pembiayaan bermasalah



meningkat maka pembiayaan menjadi tidak lancar dan macet, pada saat yang

bersamaan tingkat non performing financing pun akan meningkat. Tingkat NPF

secara otomatis akan mempengaruhi operating income, jika NPF semakin tinggi

maka operating income semakin rendah dan sebaliknya. Apabila tingkat NPF

tinggi maka artinya terjadi suatu masalah dalam pengembalian pembiayaan oleh

nasabah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan

operasi utama, akibat dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Pada bank

syariah pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari penjualan,

pendapatan dari bagi hasil dan pendapatan dari ijarah, bila terjadi pembiayaan

bermasalah, maka akan menurunkan tingkat pendapatan dan berdampak pada

kecilnya laba bersih (net income) yang diperoleh oleh bank.


