
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah  

2.1.1 Pengertian Bank Syariah  

Definisi Bank umum menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan 

UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkann taraf 
hidup orang rakyat banyak.” (Pasal 1:2) 
 

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” (Pasal 1:3) 

 
Selain itu pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa: 

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 
bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan 
usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara 
lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 
pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 
barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan 
barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau 
dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa 
dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).” 
 

Bank-bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak mengizinkan 

pemisahan antara masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut mengharuskan 

kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar aspek kehidupan dengan tujuan 

mendapat ridho Allah unyuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh 

karena itu, apa yang dijalankan dalam praktik perbankan pun yang merupakan 

salah satu aspek muamalah harus sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur’an dan 

Al-Hadist/sunnah Rasul.  



Prinsip yang diterapkan oleh bank Islam/bank syariah tersebut salah 

satunya menjauhkan riba dalam praktik perbankan. Hukum Islam telah melarang 

riba seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 130 yang artinya 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 

ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan .” 

Pengertian riba menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:37-38) adalah 

pengambilan harta tambahan dari harta dari harga pokok modal secara batil, yaitu 

setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau 

penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti 

atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi 

adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, 

atau bagi hasil proyek. 

Prinsip yang berdasarkan syariat Islam digunakan oleh bank syariah dalam 

hal: 

- Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan 

dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. 

- Menetapakan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan    

investasi maupun modal kerja. 

- Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim 

dilakukan oleh bank syariah. 

 

2.1.2 Perbedaan  Bank Syariah dengan Bank Konvensional 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:34), perbedaan bank syariah 

dengan bank konvensional secara umum dijabarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank Konvensional Bank Syariah 
Investasi yang halal dan haram Melakukan investasi yang halal saja 
Memakai perangkat bunga Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli atau sewa 
Profit oriented Profit dan falah oriented 
Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk debitur-kreditur  

Hubungan dengan nasabah dalm 
bentuk kemitraan 

Tidak terdapat dewan pengawas 
syariah 

Pergerakan dan penyaluran dana 
harus sesuai dengan pendapat Dewan 
Pengawas Syariah  

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio (2001:34) 

 

 Perbedaaan antara imbalan yang berdasarkan bunga dan berdasarkan bagi 

hasil, yaitu antara lain: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil 
Penentuan bunga dibuat pada waktu 
akad dengan asumsi harus selalu 
untung. 

Penentuan besarnya rasio/nisbah 
bagi hasildibuat pada waktu akad 
dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung rugi. 

Besarnya persentase tergantung pada 
jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 

Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah keuntungan 
yang diperoleh. 

Pembayaran bunga tetap seperti yang 
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 
proyek yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi. 

Bagi hasil tergantung pada 
keuntungan proyek yang dijalankan 
bila usaha merugi, kerugian akan 
ditanggung bersama oleh kedua 
belah pihak. 

Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat, sekalipun jumlah 
keuntungan berlipat atau ekonomi 
sedang “booming”. 

Jumlah pembagian laba meningkat 
sesuai dengan peningkatan jumlah 
pendapatan. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 
dikecam) oleh semua agama, termasuk 
Islam. 

Tidak ada yang meragukan 
keabsahan bagi hasil. 
 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio (2001:34) 

 

 



2.1.3 Prinsip Pembiayaan Bank Syariah  

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34 Kep/Dir 

tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, aktivitas 

pembiayaan bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip titipan atau simpanan 

(Depositiry/Al Wadiah), prinsip bagi hasil (profit sharing), jual beli (sales and 

purchase), sewa (operational lease dan finance lease), jasa (Fee based service). 

 

2.1.3.1 Prinsip Bagi Hasil (Profit sharing) 

Secara umum, bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 

empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzzaraah dan 

musaqah. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-

mudharabah, sedangkan al-muzzaraah dan musaqah dipergunakan khusus untuk 

plantataion financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. 

1. Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation) 

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(mal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

2. Mudharabah (Trust financing, trust investment) 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak 

pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan 

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalm kontrak, sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

3. Muzzaraah (Harvest yield profit sharing) 

Muzzaraah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan 

penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen. 



4. Musaqah (Plantation management fee based on certain partion of yield) 

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzzaraah diman si 

penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. 

Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

 

2.1.3.2 Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase) 

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

muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan 

jika tidak puluhan. Meskipun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual 

beli yang telah banyak dikembangkan sebagi sandaran pokok dalam pembiayaan 

modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai al murabahah, bai 

as salam dan bai al istishna. 

1. Bai Murabahah 

Bai murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati, dan penjual harus memberi informasi harga 

produk yang dijualnya. Akad ini dapat dilakukan untuk pembelian secara 

pemesanan yang dikenal dengan murabahah kepada pemesan pembelian 

(KPP). 

2. Bai as Salam (In Front Payment Sale) 

Bai as salam berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, 

sedangkan pembayarannya di muka. Bai as Salam berbeda dengan ijon 

karena dalam Bai as Salam spesifikasi barang yang akan dijualbelikan juga 

harus diketahui, yaitu kualitas dan jumlahnya. Bai as Salam biasanya 

dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif 

pendek yaitu 2-6 bulan,  karena yang dibeli oleh bank adalah barang 

kebutuhan pangan dan bank tidak berniat untuk menjadikannya sebagai 

simpanan atau inventory, dilakukan akad Bai as salam kepada pembeli kedua, 

misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk atau grosir. Hal ini didalam 

perbankan Islam dikenal dengan salam paralel. Selain itu, bai as salam juga 

terdapat pada barang industri seperti garmen. 

 



3. Bai al istishna (Purchase by order on manufacture) 

Transaksi Bai al istishna merupakan kontrak transaksi penjualan antara 

pembeli dana 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 suatu waktu pada masa yang akan datang. 

(Muhammad Syafii Antonio, 2007:108-115) 

 

2.1.3.3 Sewa (Operational Lease dan Finance Lease) 

1. Ijarah (Operational Lease) 

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

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownersgip/milkiyyah) atas barang itu sendiri. 

2. Ijarah al muntahia bit tamlik (Finance lease with Purchase Option) 

Ijarah al muntahia bit tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual 

beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

kepemilikan barang ditangan si penyewa. Bank-bank Islam pada umumnya 

lebih banyak menggunakan al ijarah al muntahia bit tamlik karena lebih 

sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bank juga tidak direpotkan untuk 

mengurusi pemeliharaan asset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. 

(Sumber: Muhammad Syafii Antonio, 2007:117-119) 

 

2.1.3.4 Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository/Al wadiah) 

Al wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

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

kapan saja penitip menghendaki (Muhammad Safi’i Antonio, 2001:85). Namun 

demikian, pihak bank dapat saja menggunakannya dalam aktivitas perekonomian 

tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu dari nasabah yang menitipkan 

tersebut. 



Bank dapat memanfaatkan al wadiah untuk tujuan current account (giro) 

dan saving account (tabungan berjangka), dan semua keuntungan dari dana titipan 

tersebut yang berupa dana bagi hasil dari user of fund menjadi milik bank. 

Nasabah penitip, mendapatkan keuntungan berupa jaminan keamanan terhadap 

hartanya dan fasilitas giro lainnya, serta insentif berupa bonus yang tidak 

dipersyaratkan sebelumnya. 

 

2.1.3.5 Prinsip Jasa (Fee Based Service) 

1. Al Wakalah (Deputyship) 

Al Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. 

Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at tafwidh. Contoh 

kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian tersebut. 

2. Al Kafalah (Guaranty) 

Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 

ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan 

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung 

jawab orang lain sebagai penjamin. 

3. Al Hawalah (Transfer Service) 

Al Hawalah adalah pengalihan utang dari orang-orang yang berhutang kepada 

orang lain yang menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini 

merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) 

menjadi tanggungan muhal alaiah atau orang yang berkewajiban membayar 

hutang. 

4. Ar Rahn (Mortgage) 

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan 

atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai 

ekonomis. Secara sederhana Ar Rahn adalah semacam utang atau gadai. 

 

 

 



5. Al Qardh (Soft and Benevolent Loan) 

Al Qardh adalah pemberian harta orang lain yang dapat ditagih atau diminta 

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 

(Sumber: PSAK NO. 59) 

 

2.1.4 Dewan Pengurus Syariah 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 

tahun 1992 dan SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang bank 

berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dewan komisaris 

dan direksi, disamping itu bank harus memiliki Dewan Pengurus Syariah (DPS) 

yang berkedudukan dikantor pusat bank. DPS adalah dewan yang bersifat 

independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional. 

Peran utama dalam DPS adalah : 

- Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah karena transaksi-transaksi yang terjadi pada bank 

syariah sangat khusus. 

- Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa yang 

diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syariah. 

- Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. 

 

2.2 Sistem Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif bank syariah. 

Aktiva produktif adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing 

yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

Aktiva produktif bank syariah selain pembiayaan terdiri atas giro pada 

bank lain, penyertaan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, transaksi 

rekening administratif. (id.wikipedia.org/wiki/perbankan_syariah) 

 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah 

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 

tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah: 



“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan dan dapat dipergunakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau bagi hasil.” 
 

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan pula bahwa pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah merupakan penyaluran dana kepada masyarakat atau 

pihak yang memerlukan dana dengan imbalan berupa bagi hasil berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

 

2.2.2 Jenis Pembiayaan Bank Syariah 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunannya, pembiayaan dapat dibagi 

menjadi dua hal (Muhammad Syafii Antonio, 2007:160), yaitu: 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

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

produksi, perdagangan maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan.  

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 

menjadi dua hal (Muhammad Syafii Antonio, 2007:160) berikut: 

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

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

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi. 

b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu 

barang. 

2.  Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal 

(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.  

 



2.2.2.1 Pembiayaan Modal Kerja 

Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan seluruh modal kerja 

tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin 

hubungan partnership dengan nasabah dengan jangka waktu tertentu. Setelah jatuh 

tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana beserta porsi bagi hasil yang 

menjadi bagian bank. Berikut ini merupakan jenis pembiayaan yang merupakan 

pembiayaan modal kerja. 

1. Pembiayaan likuiditas (cash financing) 

Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul 

akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash flow dan cash 

outflow pada perusahaan nasabah, fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank 

konvensional adalah fasilitas cerukan (overdraft facilities) atau yang disebut 

kredit rekening koran. Syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam 

bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compesating balance, nasabah 

membuka rekening giro, bila nasabah mismatched, nasabah dapat 

menarikdana melebihi saldo yang tersedia sampai maximum jumlah yang 

disepakati. Bank tidak meminta imbalan apapun, kecuali sebatas biaya 

administrasi pengelolaan fasilitas tersebut. 

2. Pembiayaan piutang (receivable financing) 

a. Pembiayaan piutang (receivable financing) 

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi 

kekurangan dan karena masih tertanam dalam piutang. 

Atas pinjaman tersebut, bank meminta cassle atas tagihan tersebut, 

sehingga bank dapat menagih langsung kepada pihak yang berhutang. 

Hasil penagihan digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah. 

Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabahnya wajib 

kembali membayar pinjaman tersebut kepada bank. 

b. Anjak Piutang 

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang 

nasabah. Nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diterima oleh 

pihak yang berhutang, kemudian diendorse oleh nasabah. Draft atau 



promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga 

yang berlaku. Bila pada saat jatuh tempo, draft atau promes tersebut tidak 

tertagih, maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai 

nominal draft tersebut. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan 

piutang seperti tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dalam bentuk al 

qardh, dimana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya 

administrasi untuk kasus anjak piutang. Bank dapat memberikan fasilitas 

pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut hiwalah. 

3. Pembiayaan Persediaan (Inventory financing)  

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang 

digunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (inventory financing). Bank 

syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk pendanaan persediaan 

tesebut, yaitu antara lain denagn prinsip jual beli (al bai) dalm dua tahap. 

Tahap pertama bank mengadakan barang-barang yang dibutuhkan oleh 

nasabah. Tahap kedua bank menjual kepada nasabah (pembeli) dan 

pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati 

bersama. Ada beberapa skema jual beli yang digunakan untuk 

menggambarkan kebutuhan tersebut, yaitu: 

a. Bai al Murabahah, yaitu pembiayaan persediaan dalam usaha produksi 

tersendiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. 

b. Bai al Istishna, yaitu pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana 

untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. 

c. Bai as Salam, yaitu pembiayaan untuk produksi pertanian. Melalui 

fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan 

pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban 

mengirimkan barang tersebut pada tanggal yang disepakati. Pada waktu 

yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. 

Kombinasi ini disebut salam paralel. 

 

 

 



2.2.2.2 Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, 

yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan 

usaha, ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi 

diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama sehingga perlu 

disusun proyeksi arus kas (projected cash flow) yang mencakup semua biaya dari 

pendapatan untuk mengetahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban 

terpenuhi. Kemudian, baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran 

(pembayaran kembali) pembiayaan. 

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk 

pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah 

mutanaqishah. Bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan 

secara bertahap bank melepaskan penyertaannya agar pemilik perusahaan 

mengambil alih kembali kepemilikan bank. Skema lain yang ditawarkan bank 

adalah al ijarah al muntahiah bittamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan 

opsi diakhiri dengan kepemilikan. 

 

2.2.2.3 Pembiayaan Konsumtif  

Pembiayaaan konsumtif, diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil 

untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema bai bi 

tsamah atau jual beli dengan angsuran. Al ijarah al muntahiah bittamlik atau sewa 

beli al musyarakah mutanaqishah, dimana secara bertahap bank menurunkan 

jumlah partsipasinya untuk memenuhi kebutuhan jasa. 

Pembiayaan konsumsi lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 

sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan 

pembiayaan komersil. Namun apabila ada orang yang belum mampu memenuhi 

kebutuhan pokoknya tergolong fakir dan miskin. Oleh karena itu ia wajib diberi 

zakat dan sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al qardh al 

hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalianpinjaman pokoknya saja, 

tanpa imbalan apapun. 



2.2.3 Analisis Pembiayaan  

2.2.3.1 Tujuan Analisis Pembiayaan 

Keamanan pembiayaan harus menjadi pertimbangan utama bank dalam 

memberikan pembiayaan. Bank syariah dalam kebijakan penyaluran 

pembiayaannya harus benar-benar memperhatikan keamanan dan keselamatan 

pembiayaan itu, karena penyaluran pembiayaan jauh lebih mudah daripada 

penarikan kembali pembiayaan tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun pasal 8 ayat (1) dan (2) 

disebutkan bahwa: 

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank 

umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan pembayaran yang dimaksud sesuai dengan 

yang diperjanjikan. 

(2) Bank umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasrkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan Bank Indonesia. 

Untuk keamanan dan keselamatan pembiayaan yang diberikan, bank syariah 

perlu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan bertujuan untuk 

menilai mutu permohonan pembiayaan baru yang diajukan oleh debitur lama. 

Mutu permohonan pembiayaan dapat diukur dari prospek kemampuan dan 

kesediaan calon debitur melunasi pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian.  

 

2.2.3.2 Informasi yang Diperlukan dalam Analisis Pembiayaan 

Untuk melakukan analisis pembiayaan, account offer bank syariah 

membutuhkan berbagai macam data dan informasi sebagai bahan masukan 

penting yang disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur. 

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah 

menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut 

ini: 



1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara 

lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana 

penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan 

dana. 

2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum 

perusahaan. 

3. Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan 

terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank. 

 

2.2.3.3 Kolektibilitas Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan jenis penanaman dana yang sering menjadi 

penyebab utama bank menghadapi masalah besar, yaitu kemungkinan tidak 

tertagihnya kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Setiap fasilitas kredit 

mempunyai tingkat realisasi pembiayaan kembali pokok dan bagi hasil oleh 

debitur berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, sejak 

tahun 2003, kolektibilitas pembiayaan digolongkan dalam 4 (empat) kategori, 

yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Sebelumnya kolektibilitas 

pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

 

2.2.4 Risiko Pembiayaan 

Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu 

risiko yang berdampak terhadap penghasilan atau return pendapatan. Selain dari 

penilaian terhadap tingkat likuiditas, kecukupan modal, profitabilitas, efisiensi 

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

cukup terhadap tingkat risiko yang timbul. 

Pembiayaan atau kredit yang merupakan salah satu bentuk aktiva produktif 

bank syariah memiliki risiko tidak tertagihnya kembali pembiayaan yang telah 

disalurkan. Menurut Muhammad Syafii Antonio (2002:310), kredit risiko muncul 



manakala bank ridak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang 

diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.  

Menurut Muhammad Syafii Antonoio (2001:178), risiko kredit muncul 

jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari 

pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab 

utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan 

pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan 

kelebihan likuiditas, akibatnya penilaian kredit kurang cermat dalam 

mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. 

Aktiva produktif dalam hal ini pembiayaan merupakan salah satu indikator 

penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah. Seperti yang dijelaskan Muhammad 

(2002:231) bahwa komponen penilaian aktiva produktif sebagai indikator 

penilaian kinerja dan kesehatan bank syariah terdiri dari total kredit/pembiayaan 

bermasalah dan total kredit/pembiayaan yang diberikan. Secara matematis dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 
     Pembiayaan Bermasalah 
Tingkat Risiko Pembiayaan =       

Total Pembiayaan 
 

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan Teguh Pudjo 

Muljono (1995:132) bahwa risiko kredit (credit risk) merupakan suatu risiko 

akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima 

dari bank beserta imbalannya (bunga, untuk bank konvensional) sesuai dengan 

jangka waktu yang btelah ditentukan atau dijadwalkan. 

 

2.2.4.1 Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Loan) 

Dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) disebutkan bahwa kredit Non 

Performing Loan pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran 

pokok dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau 

kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Secara luas Non 

Performing Loan didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang 

dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang 



ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau 

bahkan tidak dapat ditagih, dengan demikian jelas bahwa Non Performing Loan 

mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan menjadi tiga golongan 

yaitu kurang lancar, diragukan dan macet (menurut SK BI No. 5/7/PBI/2003). 

Sebelumnya kualitas kredit yang digolongkan menjadi kredit yang bermasalah ada 

empat golongan yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet. 

 

2.2.4.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah  

Kegagalan perbankan antara lain disebabkan meningkatnya non 

performing loan, dan hal ini memberikan dampak yang sangat serius pada 

pertumbuhan perekonomian. Untuk menyelesaikannya tidak cukup untuk 

melakukan penyuntikan modal tetapi dilakukan pembenahan sistem yang 

melatarbelakangi kehidupan perbankan. 

Non performing loan pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan 

ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai 

kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. 

 
Faktor Intern 

1. Kebijaksanaan pemberian kredit yang terlalu ekspansif  

Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup pesat 

menyebabkan beberapa bank melakukan pertumbuhan kredit yang melebihi 

tingkat wajar. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan 

dana. Seharusnya bank melakukan kebijakan pemberian kredit dengan 

prosedur yang berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko non 

performing loan. 

2. Seringkali terjadi pemilik atau pengurus dan pegawai memberikan kredit pada 

debitur yang sebenarnya tidak bankable, kegiatan usaha yang tidak bankable 

tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain tidak 

jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu pengggunaan dana yang sebenarnya 

berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada. 

 



3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Sistem administrasi dan pengawasan kredit yang lemah menyebabkan 

pemantauan terhadap performance kredit tidak dapat dilakukan sebagaimana 

mestinya. Dengan demikian permasalahan yang dapat menimbulkan kredit 

bermasalah tidak terdeteksisecara dini dan hal ini dapat menimbulkan 

kerugian. 

4. Lemahnya sistem informasi kredit 

Bank cenderung melaporkan gambaran perkreditan yang lebih baik dari 

keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan 

penilaian kesehatan yang lebih baik. Untuk menghindari hal ini, secara intern 

bank perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi kredit bermasalah 

yang sama dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia. Apabila hal ini 

tidak dilakukan maka bank tidak memiliki informasi yang akurat mengenai 

kredit bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-

langkah pencegahan lebih dini. 

 
Faktor Ekstern 

1. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktornya dapat berupa 

kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun regulasi terhadap suatu 

industri. 

2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga 

Tingginya suku bunga dan menurunnya kegiatan ekonomi terutama pada 

sektor-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah telah menjadi 

salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada 

bank. 

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Adanya persaingan perbankan yang ketat setelah deregulasi perbankan tahun 

1998, sering dimanfaatkan oleh beberapa calon debitur dengan cara tertentu 

yang mendorong bank menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan 



jumlah kredit yang lebih besar. Pada akhirnya pemberi kredit yang berlebihan 

dapat mendorong debitur yang bersangkutan menggunakan kelebihan dana 

tersebut untuk tujuan spekulatif. 

4. Musibah yang terjadinya pada usaha debitur atau kegiatan usahanya 

Beberapa kredit yang bermasalah terjadi karena musibah yang dialami 

debitur, seperti meninggal atau sarana usahanya mengalami kebakaran. 

Sementara kreditur atau bank tidak melakukan pengamanan melalui 

penutupan asuransi. 

 

2.2.4.3 Upaya-upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Penyelesaian non performing loan adalah adalah upaya bank untuk 

menjaga kualitas kredit dan menghindari risiko kerugian yang mungkin akan 

diderita bank, dengan sasaran utama dari pendekatan sisi aktiva dan pasiva bank, 

yaitu: 

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas aktiva produktif 

2. Menekan penghapusan penyisihan aktiva produktif yang dibentuk 

3. Meningkatkan penerimaan bunga pinjaman dan operasional perkreditan bank 

4. Upaya untuk memperoleh dana murah dari hasil penagihan kredit macet yang 

telah dihapus buku (write off) sehingga dapat memberi sumbangan bagi 

peningkatan likuiditas maupun ekuitas bank 

5. Memudahkan penyusunan business plan bank tersebut dalam memprediksi 

target-target perusahaan yang bermuara pada tingkat kesehatan suatu bank 

(berdasarkan penilaian CAMEL) 

6. Memeperbaiki reputasi dan citra bank yang bersangkutan 

Tindakan penyelesaian kredit non performing dapat dilakukan dengan 

beberapa cara berikut: 

a. Rescheduling, yaitu apabila dengan perubahan syarat kredit berupa jadwal 

pembayaran atau jangka waktu kredit baik pokok, tunggakan bunga 

maupun masa tenggang, debitur akan mampu memenuhi kewajibannya 

pada bank. 



b. Reconditioning, yaitu apabila ada perubahan syarat kredit berupa 

perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas 

pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan 

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, 

debitur akan mampu memenuhi kewajibannya pada bank. 

c. Restructuring, yaitu apabila debitur akan mampu memenuhi kewajibannya 

pada bankdengan perubahan syarat-syarat menyangkut: 

- Penurunan suku bunga kredit 

- Penurunan tunggakan suku bunga kredit 

- Pengurangan tunggakan pokok kredit 

- Perpanjangan jangka waktu kredit 

- Penambahan fasilitas kredit 

- Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku 

- Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan 

debitur 

 

2.3 Pembiayaan Murabahah 

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Menurut Adiwarman A. Karim (2007:113): 

“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli.”  

 

Sedangkan dalam Modul Pelatihan Mekanisme Operasional Bank Syariah 

(2008:17), dijelaskan definisi dari pembiayaan murabahah adalah: 

“Akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang 

terdiri atas harga beli barang dengan tingkat keuntungan tertentu atas 

barang, dan harga jual barang tersebut disetujui oleh pembeli 

 

 

 



2.3.2  Landasan Pembiayaan Murabahah 

2.3.2.1 Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah 

1. Berdasarkan Al-Qur’an, yaitu: 

a. Surat An-Nisa ayat 29: 

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

(jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”  

b. Surat Al-Baqarah ayat 275: 

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

2. Berdasarkan Al-Hadist, yaitu: 

a. Menurut HR. Ahmad Al-bazzar ath-Thabrani: 

“Dari Rifa’ah bin Rafi r.a. berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW 

pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: 

ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli 

yang bersih” 

 

2.3.2.2 Landasan Positif Pembiayaan Murabahah 

1. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip Syariah, yang menyatakan bahwa bank wajib 

menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan 

usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan 

akad murabahah.  

2. Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 menyatakan 

bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan 

meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu 

memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai laba.  

 

 



3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bahwa kegiatan bank umum syariah 

meliputi menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam 

dan akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah. 

 

2.3.3 Syarat Murabahah  

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) 

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah 

syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang 

terkait dengan murabahah, seperti pelimpahan wewenang (tauliyah), kerja 

sama (isyrak) dan kerugian (wadhi’ah), karena semua transaksi ini berdasr 

harga pertama yang merupakan modal. 

2. Mengetahui besarnya keuntungan 

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan 

bagian dari harga (tsaman), sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya jual 

beli. 

3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, 

seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. Syarat ini 

diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika jual beli dilakukan 

dengan penjual pertama atau orang lain.  

4. Sistem murabahah dalam harta riba hendaiknya tidak menisbatkan riba 

tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau 

ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak 

boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal semacam ini tidak 

diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama 

dengan adanya tambahan, sedangakan tambahan terhadap harta riba 

hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan. 

5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara’.  

Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara 

murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai 

tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan 



dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, 

karena tidak benarnya penamaan.  

 

2.3.4 Cakupan Murabahah  

Murabahah berdasarkan jenisnya, dibedakan menjadi dua macam: 

1. Murabahah tanpa pesanan 

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak , ada yang beli atau tidak, bank 

syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada 

murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya 

pesanan atau pembeli.  

2. Murabahah berdasarkan pesanan 

Maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah 

atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan 

barang akan dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan 

barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau 

pembelian tersebut tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan 

barang tersebut. 

 

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya, maka murabahah dapat 

dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh. Yang banyak 

dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah murabahah berdasarkan pesanan 

dengan sifatnya mengikat dan cara pembayaran tangguh. 

 

2.3.5 Aplikasi dalam Perbankan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sangat berbeda dengan 

kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Sebagai contohnya adalah 

penerapan prinsip jual beli sebagai salah satu produk perbankan syariah. 

Sedangkan bank konvensional tidak ada produk yang seperti ini, yang ada bahwa 

bank memberikan pinjaman dalam bentuk uang segar (fresh money) yang siap 

digunakan oleh nasabah dengan kontraprestasi berupa bunga yang diberikan 

kepada bank. 



Sedangkan pada perbankan syariah nasabah langsung mendapatkan barang 

yang dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank 

sebesar harga pokok ditambah mark up/ margin keuntungan yang dikehendaki 

oleh pihak bank. Secara teknis kegiatan penyaluran dana bank syariah dalam 

bentuk jual beli ini harus berpedoman kepada ketentuan paragraf 2 

PBI/N0.7/46/PBI/2005.  

Pada pasal 9 ayat 1 PBI/N0.7/46/PBI/2005 disebutkan bahwa kegiatan 

penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli 

barang  

b. Jangka waktu pembayaran harga barang kepada bank ditentukan 

berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah 

c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya 

d. Dalam hal mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, 

maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank. 

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah 

f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain 

barang yang dibiayai bank 

g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak 

berubah selama periode akad. 

h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus diakukan secara 

proposional 

2.3.5.1 Pembayaran Angsuran/Cicilan Murabahah 

Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai 

maupun dengan cara angsuran/cicilan , sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan 

antara bank syariah dengan pembeli. 



Berkaitan dengan pembayaran transaksi murabahah ini PAPSI tahun 2003 

mengatur sebagai berikut: 

1. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran. 

2. Apabila transaksi murabahah pembayarannya dilkukan secara angsuran atau 

tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan harus dilakukan 

secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah 

melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka 

pengakuan pendapatan untuk perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan 

secara proporsional atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung 

dalam angsuran. 

3. Apabila setelah akad transaksi murabahah, pemasok memberikan potonagan 

harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, 

maka potongan harga tersebut dibagi berdasarkan perjanjian atau persetujuan 

yang dimuat dalam akad. Oleh karena itu, pembagian potongan harga setelah 

akad harus diperjanjikan. Porsi potongan harga yang menjadi milik bank 

dapat diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.  

Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera 

setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.   

 

2.3.5.2 Penundaan Pembayaran dalam Murabahah     

Jika nasabah yang berutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan 

gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang 

sampai dia dapay melunasinya. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman 

dalam surat Al- Baqarah ayat 280 : 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai 

dia berkelapangan...” 

Seseorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian 

utangnya. Tetapi, jika pemesan pembelian menunda pembayaran, pembeli bisa 

mengambil salah satu dari tindakan yang berikut ini: 



1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang pemesan 

yang mengeluarkan cek yang tidak sah (bearer securities) untuk jumlah 

utang, jika membuat instrumen yang tidak sah dilarang oleh hukum.  

2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh 

kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar terjadi 

akibat penundaan tersebut. 

3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkankerugian 

akibat hilangnya peluang karena penundaan. Ini merupakan pandangan dari 

sebagian Fuqaha modern.  

Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran bukan karena yang 

bersangkutan tidak mampu, tetapi yang bersangkutan mampu dan tidak 

membayar, maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda. 

Dalam PSAK 102 (2007) dijelaskan: 

“Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana 

kebajikan.“   

 

Berkenaan dengan denda tersebut Dewan Syariah Nasional telah 

mengeluarkan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 

tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran, yang 

mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja 

2. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh 

dikenakan sanksi 

3. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh 

dikenakan sanksi 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 



5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatandan dibuat saat akad ditandatangani 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial 

Apabila diperhatikan dengan seksama dari fatwa Dewan Syariah Nasional 

tersebut, penerapan denda bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan 

hukumnya, bank syariah harus mempunyai aturan atau batasan yang jelas dan 

tegas terhadap nasabah yang mampu tapi tidak mau, dengan nasabah yang 

memang tidak mampu tapi mempunyai kemampuan untuk membayar. Denda atau 

sanksi dikenakan, hanya terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi tidak 

mempunyai kemampuan untuk membayar, nasabah yang mampu tetapi menunda-

nunda pembayaran kewajibannya, sehingga denda atau sanksi ini tujuannya 

adalah bersifat mendidik kedisiplinan nasabah dalam melaksanakn kewajibannya. 

Sedangkan untuk nasabah yang memang belum mampu membayar disebabkan 

force majeur tidak boleh dikenakan denda atau sanksi, bahkan bank syariah 

hendaknya memberikan kelonggaran kepada nasabah yang belum mampu untuk 

melakukan atau memenuhi kewajibannya.     

 

2.3.6 Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk 

pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya credit risk yaitu 

perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang 

disalurkan jadi besarnya tingkat risiko pembiayaan murabahah dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 
Pembiayaan Murabahah Bermasalah 

Risiko Pembiayaan Murabahah =       
Total Pembiayaan 

 

 

 

 

 



2.4 Profitabilitas Bank Syariah 

Sebagaimana bank umum lainnya (bank konvensional), tugas utama bank 

syariah adalah mengoptimalkan laba, meminimalkan rugi, meminimalkan risiko 

dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi yang dihadapi oleh bank 

syariah, kecuali risiko tingkat bunga, karena prinsip profit and loss sharing yang 

menjadi landasan sistem operasionalnya. 

Menurut Ahmed Belkaoui dan Sofyan Syafri Harahap yang dikutip oleh 

Iwan Triyuwono dan Moh. As’udi (2001:1), laba (income) merupakan satu pos 

dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan 

dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi 

perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, 

pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan. 

Menurut Iwan Triyuwono dan Moh. As’udi (2001:87), tujuan laba dalam 

akuntansi syariah adalah untuk memenuhi salah satu rukun Islam yaitu kewajiban 

menunaikan zakat. Oleh karena itu laba dalam akuntansi syariah diperlukan untuk 

menilai jalannya operasional usaha, apakah sudah dilakukan secara efisien atau 

belum. Hal ini sangat penting untuk melakukan pertanggungjawaban, baik 

pertanggungjawaban kepada pemilik (pemegang saham) maupun 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT yang dimanifestasikan dalam bentuk 

penentuan pembayaran zakat, gambaran di atas seperti yang diungkapkan oleh 

Muhammad (2002:143) bahwa akuntansi Islam berdimensikan 

pertanggungjawaban (accountability) yang memiliki cakupan luas yaitu secara 

vertikal dan horizontal. 

Segala aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana bank tercermin dalam 

laporan keuangan dimana proses pencatatan sampai tersusunnya laporan keuangan 

harus dilakukan dengan benar, sehingga informasi yang  yang dilakukan dapat 

digunakan oleh pihak umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansinya 

harus menjaga output yang dihasilkan tetap dalam kebenaran, keadilan dan 

kejujuran (objective) sebagaimana halnya hakikat dan keinginan dalam sejarah 

Islam. 

 



Laporan keuangan yang diterbitkan bank syariah secara lengkap 

disyaratkan dalam PSAK 59 yang terdiri dari : 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi  

3. Laporan arus kas 

4. Laporan perubahan ekuitas 

5. Laporan perubahan dana investasi terikat 

6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh 

7. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, dan 

8. Catatan atas laporan keuangan 

Mengoptimalkan laba dalam akuntansi syariah tidak berarti bahwa 

perusahaan hanya melakukan usaha meningkatkan laba, lebih dari itu perusahaan 

juga harus memperhitungkan tingkat investasi modal untuk menjaga agar 

pendapatan terutama laba terus dapat ditingkatkan. Bank harus mempersiapkan 

strategi penggunann dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi 

berdasarkan kebijakan yang telah digariskan agar mencapai tingkat laba yang 

cukup dan tingkat risiko yang rendah. 

Tingkat laba yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah profitabilitas, 

yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilakn 

laba dari asset yang digunakan. Teguh Pudjo Mulyono (1995:132) menjelaskan 

bahwa: 

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

2.4.1    Analisis Rasio Profitabilitas Bank 

Analisis rasio profitabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Menurut Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin dalam Jurnal 

Analisa kinerja Bank Devisa&Non Devisa di Indonesia (Sumber: 

www.google.com, “Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol.7, No.4, Desember 



2003”), rasio yang biasa dipakai  untuk mengukur kinerja bank dalam 

menghasilkan laba adalah Return On Assets  (ROA), Return On Equity (ROE), 

Operational Cost Ratio (OCR), dan  Net Profit Margin ( NPM). 

1. Return On Assets (ROA) 

Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas dengan 

menggunakan tolak ukur Return on Asset 

 Rumus: 
 

 Laba sebelum pajak dan zakat 
ROA =     
             Total Asset 
 

Bagi para pemilik bank, Return On Assets mempunyai arti yang sangat 

penting untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin 

besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi 

penggunaan assets. 

 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen. 

  Rumus:    

        Laba Bersih 
ROE =   

          Modal Sendiri  
 

Semakin besar ROE maka makin besar kenaikan laba bersih bank yang 

bersangkutan, selanjutnya akan menaikan harga saham bank dan semakin besar 

pula dividen yang diterima investor.  

 

3. Operational Cost Ratio (OCR) 

OCR digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

melakukan kegiatan operasinya. 

 



Rumus:  

           Biaya Operasional          
OCR =     

         Pendapatan Operasional 
 
4. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank 

dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 

Rumus: 

                Laba Bersih       

NPM =  
         Pendapatan Operasional 
 
 

2.4.2   Pembagian Keuntungan 

Pendapatan yang telah diperoleh bank setelah dikurangi biaya-biaya 

opersional, akan dibagi antara bank dan penyandang dana, yaitu nasabah 

investasi, penabung saham sesuai dengan nisbah  yang telah diperjanjikan.  

Menurut Modul Pelatihan Perbankan Syariah (2008:32), berdasarkan 

kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah, bank 

akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap berikut: 

1. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan 

yang berhak atas bagi hasil usaha menurut tipenya, dengan membagi setiap 

tipe dana dengan seluruh dana yang ada di bank dikali 100% 

2. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil masing-masing 

tipe dengan mengalikan persentase masing-masing dana simpanan dengan 

jumlah pendapatan bank 

3. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe 

dana simpanan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan  

4. Tahap keempat bank menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap 

volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi 

dana dari masing-masing tipe simpanan 

5. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang 

rekening menurut tipe simpanannya  sebanding dengan jumlah simpanannya.  


