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BAB II 

KONSEP PERTUMBUHAN DAN DAYA SAING BANK  

 

A. Pertumbuhan dan Daya Saing Bank 

1. Indikator Pertumbuhan Bank 

Dalam laporan keuangan perbankan, indikator perkembangannya 

dilihat dari elemen-elemen laporan keuangan. Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada 

saat tertentu atau jangka waktu tertentu.1 Dalam analisis pertumbuhan ini 

laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai 

prestasi dan ekonomis suatu perusahaan.  

Adapun indikator  pertumbuhan perbankan untuk mengukurnya 

dapat dilihat sebagaimana yang terdapat pada laporan perkembangan 

perbankan yang diterbitkan oleh BI, yakni indikator pokok perbankan 

terdiri dari total aset, penghimpunan dana, penyaluran dana, permodalan 

dan kinerja dalam rasio keuangan.2  

a. Aset 

Sebagaimana telah disinggung diatas, untuk mengidentifikasi 

indikator pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat dari indikator 

pokok yang terdiri atas aset, penghimpunan dana, penyaluran dana, 

permodalan dan rasio keuangan. Aset adalah kekayaan atau harta yang 
                                                           

1 Sofyan Safri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), 105. 

2 Biro Perbankan Syariah, “Indikator Perbankan Nasional”, Bank Indonesia, Jakarta, 
2008. 
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dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan misalnya 

kas, persediaan, aktiva tetap, aktva tidak berwujud, dan lain-lain.3 

Menurut Hery aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin 

terjadi dimasa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas 

sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.4 Sedangkan 

menurut Dwi Prastowo Aset adalah sumberdaya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan 

akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan.5  

Dari kedua definisi ini diketahui bahwa sesuatu dianggap 

sebagai aset jika dimasa yang akan datang dapat diharapkan memberi 

manfaat ekonomi yang positif bagi perusahaan. Adapun dalam 

menganalisa pertumbuhan, suatu perusahaan dikatakan mengalami 

pertumbuhan yang baik jika aset yang dimiliki cukup besar dan 

pertumbuhannya senantiasa bertambah dari waktu ke waktu secara 

signifikan. Demikian juga halnya dengan bank syariah, semakin besar 

aset perusahaan dari stau periode ke periode berikutnya maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut semakin tinggi tingkat 

pertumbuhannya. 

 

 

                                                           
3 Harahap, Analisis, 106. 
4 Hery, Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan (Yogyakarta: Center 

For Academic Publishing Service, 2015), 14. 
5 Dwi Prastowo, Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi (Yogyakarta: UPP 

YKPN, 2011), 10. 
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b. Penghimpunan Dana 

Perbankan syariah memiliki dua jenis produk dalam melakukan 

fungsi penghimpunan dana, yakni: simpanan dan investasi. Dana 

simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang 

ditipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan 

media penarikan tertentu. Produk dana simpanan ini terdiri dari dua 

produk utama yakni giro wadiah dan tabungan wadiah. Sedangkan 

dana investasi merupakan produk yang dirancang untuk masyarakat 

yang tertarik pada sistem bagi hasil. Berbeda dengan produk simpanan, 

dana investasi tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan sesuai 

kesepakatan antara nasabah dan bank.6 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala 

kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai, sebagai 

lembaga keuangan, masalah bank yang paling uatama adalah dana. 

Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan 

kata lain bank tidak dapat berfungsi sama sekali.7 

c. Penyaluran Dana (Pembiayaan) 

Pembiayaan dalam dunia perbankan sering disebut kredit. 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau dana yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  
                                                           

6 Agung Eko Purwana, Perbankan Syari’ah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009), 55-59. 
7 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabeta, 2002), 50. 
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antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

kegiatan penyaluran dana atau investasi yang telah direncanakan.8 

Jenis pembiayaan dalam perbankan syariah dapat 

dikelompokkan dalam beberapa aspek, diantaranya:9 

1) Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: 

(a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk modal dalam rangka pengembangan usaha. 

(b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

2) Pembiayaan menurut jagka waktunya dibedakan menjadi: 

(a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

(b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang 

dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

(c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu lebih dari 5 tahun.  

Tingkat rasio pembiayaan bank dinyatakan dengan suatu rasio 

tertentu yang disebut financing to deposito ratio (FDR), yakni rasio 

                                                           
8 Frianto Pandia, Lembaga Keuangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 194 
9 Muhammad, Manjemen Bank Syariah (Yogyakarta: Akademi Manajemen 

Peerusahaan YKPN, 2002), 22. 
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antara pembiayaan yang diberikan dan dana pihak ketiga. Oleh karena 

itu, manajemen bank perlu memelihara FDR yang dapat meningkatkan 

kesehatan bank.10 

d. Permodalan 

Menurut Kasmir modal merupakan hak pemilik bank kepada 

yang bersangkutan dimana modal bank ini juga menerapkan hutang 

bank kepada para pemiliknya, oleh sebab itu disajikan sebagai salah 

satu komponen passiva disebelah kanan neraca.11 Modal sendiri terdiri 

dari modal inti dan modal pelengkap.  

1) Modal Inti (tier 1) terdiri dari: 12 

a) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh 

pemilik. 

b) Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai 

nominal saham. 

c) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembalidari 

sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan 

harga (apabila saham tersebut dijual). 

d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari 

penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. 

                                                           
10 Veitzal Rivai dkk,  Credit Manajemen Handbook (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), 281. 
11 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 298. 
12 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 143-

145. 
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e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang  

disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. 

f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh 

RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. 

g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, 

yang belum ditetapkan penggunaanya oleh RUPS. Jumlah 

tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal 

inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal 

inti. 

h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh 

dalam tahun berjalan. 

i) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak 

perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank 

pada anak perusahaan tersebut. 

2) Modal Pelengkap (tier 2)  

Modal Pelengkap (tier 2) terdiri atas cadangan-cadangan yang 

dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya 

dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat 

berupa: 

a)  Cadangan revaluasi aktiva tetap. 

b)  Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan. 

 



27 

 

 

 

c)  Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri: 

(1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan diperamakan 

dengan modal dan telah dibayar penuh. 

(2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetuan BI. 

(3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal 

memikul kerugian bank.  

(4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam 

keadaan rugi. 

d) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

(1) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank. 

(2) Mendapat persetujuan dari BI. 

(3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan. 

(4) Minimal pinjaman berjangka waktu 5 tahun.  

(5) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI. 

(6) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir 

(kedudukannya sama dengan modal). 

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio 

tertentu yang disebut rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) atau capital adequacy ratio (CAR). Tingkat kecukupan 

modal ini diukur dengan cara membandingkan modal dengan ATMR. 
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e. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan 

menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur 

dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio 

keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan.13 

Secara garis besar ada 5 jenis rasio keuangan yang sering 

digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja bank. Kelima 

jenis rasio tersebut adalah: 

1) Rasio Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio antara besarnya seluruh volume 

pembiayaan yang disalurkan dan jumlah penerimaan dana dari 

berbagai sumber.14 Rasio yang biasanya digunakan dalam likuiditas 

adalah current ratio dan quick ratio. 

2) Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah kemampuan suatu badan atau perusahaan 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya pada saat tertentu.15 Sama 

halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan 

untuk kepentingan analisis kredit atau analisis rasio keuangan. 

 

                                                           
13 Hery, Analisis, 161. 
14 Amir Machmud, Bank Syariah (Jakrta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 165. 
15 Hadiwidjaja, Manajemen Dana Bank (Bandung: Pionir Jaya, 1989), 184.  
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3) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efiseiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio aktivitas terdiri dari 

perputaran totatl asset (Total Asset Turn Over), perputaran 

persediana (Inventory Turn Over), dan perputaran asset tetap (Fixed 

Asset Turn Over). 

4) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini 

dibedakan menjai dua jenis, yaitu rasio tingkat pengembalian atas 

investasi dan rasio kinerja operasi. Rasio-rasio tersebut terdiri atas 

Return On Asset, Return On Equity, Gross Profit Margin, Net 

Profit Margin Dan Operating Profit Margin.16 

5) Rasio Ukuran Pasar 

Rasio ukuran pasar merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengestimasi nilai intrinsik (nilai saham).17 Beberapa rasio ukuran 

pasar yang sering digunakan adalah Earning Per Common Share 

(EPS), Dividen Pay-Out, dan Percentage Of Earning Retained. 

 

 
                                                           

16 Hery, Analisis, 167. 
17 Ibid.,169. 
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2. Daya Saing Bank 

Daya saing merupakan suatu konsep mekanisme yang 

mempertimbangkan sekelompok indikator diluar perusahaan yang 

menekankan kinerja relatif antar perusahaan. Daya saing harus 

ditempatkan dalam konteks komparatif, dalam arti bahwa harus 

dibandingkan dengan perusahaan lain.18 

Menurut Kasmir untuk menjalankan strategi perusahaan yang 

kompetitif , bank diharapkan terus-menerus memantau setiap gerak-gerik 

pesaingnya. Informasi mengenai kegiatan pesaing ini dapat dicari melalui 

berbagai cara, baik melalui intelegensi pemasaran maupun sumber 

informasi lainnya. Tujuannya adalah agar bank mampu mengetahui 

keunggulan dan kelemahan pesaing.19 Sedangkan menurut Porter dalam 

menghadapi persaingan di masa kini tidak hanya cukup dilihat dari 

efektifitas operasionalnya. Perusahaan perlu melakukan lebih daripada 

sekedar mencapai efektifitas operasional dalam hal kinerjanya. 

Perusahaan perlu mengembangkan competitive strategy yang akan 

menjadikan perusahaan berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Porter 

berpendapat bahwa competitiveness (daya saing) perusahaan dapat dilihat 

melalui competitive advantage yang dimiliki dibandingkan dengan 

pesaingnya, melalui cost advantage dan differentiation, dengan elemen 

utama yaitu produktifitas.  

                                                           
18 Widayat Joko Priyanto, ”Analsisis Pengaruh Kesehatan dan Efisiensi Bank Hasil 

Merger Terhadap Daya Saing”, (Tesis S2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006), 24. 
19 Kasmir,  Manajemen, 267. 
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Esensi peningkatan daya saing institusi perbankan adalah 

penurunan biaya, dengan indikator peningkatan profit perusahaan.20 

Esensi peneingkatan daya saing menurut Johnson dalam penelitian 

Widayat (2006) dapat diamati melalui rasio keuangan yaitu:21 

a. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba. (return on asset (ROA) 

dan return on equity (ROE)). 

b. Rasio solvabilitas yang merupakan efisiensi berdasarkan penggunaan 

aktiva dan ekuitas untuk memenuhi hutang jangka panjang dan 

jangka pendek (capital adequacy ratio, debt to equity). 

c. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangak pendek (financing to 

deposito ratio, Quick Ratio) 

Peningkatan persaingan dipasar akan memaksa kemampuan bank 

untuk beradaptasi dan beroperasi secara efisien. Bank yang gagal 

beroperasi secara efisien akan dikendalikan oleh bank lain yang mampu 

beroperasi secara efisien, dan bank yang paling efisien akan meningkatkan 

daya saing sehingga mepunyai keunggulan bisnis. 

 

 

 

                                                           
20 Adil Tobing, Yandra Arkeman, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance 

Terhadap Tingkat Kesehatan dan Daya Saing di Perbankan Indonesia”, Jurnal School of 
Bussiness and Management Vol 12 Bogor: Unit Research and Knowledge, 2013: 312. 

21 Widayat, Analis Pengaruh, 29. 
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B. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan data akuntansi yang dapat 

memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditur atau pihak lain 

dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu informasi dapat dikatakan 

relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan 

keputusan yang diambil. Informasi yang relevan bisa membantu pemakai 

informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan mengenai hasil-

hasil pada masa yang lalu, sekarang dan masa yang mendatang.22 Menurut 

Rifqi Muhammad, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan kinerja dari suatu entitas syariah.23  

Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia ialah neraca 

dan perhitungan laba rugi serta segala keterangan-keterangan yang 

dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan 

penggunaan dana-dana.24Laporan keuangan pada dasarnya merupakan 

hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam perusahaan. 

Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicatat, digolongkan dan 

diringkas dengan setepat-tepatnya.25 

 

 

                                                           
22 Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 34 
23 Rifqi Muhammad, Akuntansi Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah, 

(Yogyakarta: P3EI Press), 116.  
24 S. Munawir, Analisa Laporan keuangan, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 6. 
25 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 4-6.  
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2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya adalah: 26 

a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha; 

b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta 

informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan 

penggunaannya; 

c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab 

entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan  

d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 

penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi 

mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas 

syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, 

dan wakaf. 

3. Jenis Laporan Keuangan 

Jenis laporan keuangan bank terdiri dari Neraca, laporan Laba-Rugi, 

dan Laporan Komitmen, dan Kontinjensi.  

                                                           
26 Rifqi, Akuntansi Keuangan, 86. 
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a. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis 

menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat (tanggal) 

tertentu. Dalam pengertian yang senada, neraca berarti suatu laporan 

yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal 

sendiri (owners equity) dari suatu perushaan pada tanggal tertentu, 

biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan, 

atau akhir tahun.27 

b. Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan 

selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini sering dipandang 

sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan 

tahunan. Kegiatan perusahaan selama periode tertentu mencakup 

aktivitas rutin atau operasional, disamping aktivitas-aktivitas yang 

sifatnya tidak rutin muncul. Disamping itu perusahaan mungkin 

memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu, melakukan 

perubahan metode akuntansi, melaporkan item-item liuar biasa. 

Aktivitas-aktivitas ini perlu dilaporkan dengan semestinya agar 

pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang relevan.28 

c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

Dalam buku besar bank terdapat rekening-rekening yang 

sifatnya administratif, rekening tersebut digunakan sebagai tempat 
                                                           

27 Dwi Prastowo, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 10. 
28 Mamduh. M, Analisis Laporan, 58. 
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mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif 

mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun kewajiban bank. 

Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi 

kontinjensi. 

Penggunaan laporan keuangan perlu mengetahui komitmen dan 

kontinjensi yang tidak dibatalkan dari suatu bank karena komitmen 

dan kontinjensi tersebut dapat memengaruhi likuiditas dan 

solvabilitas bank, selain itu juga dapat menimbulkan kemungkinan 

kerugian suatu bank.  

Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontinjensi 

disusun berdasarkan urutan kemungkinan pengaruhnya terhadap 

perubahan posisi dan hasil usaha bank. Komitmen dan kontinjensi, 

baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban, masing-masing 

disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan.29 

C. Rasio Keuangan 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio 

kecukupan modalnya (Capital Adequacy Ratio). Rasio ini digunakan 

untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari 

luar didalam pembiayaan kegiatan usaha.  

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan salah satu faktor 

penting dalam rangka mengembangkan usaha bisnis dan menampung 
                                                           

29 Veitzhal Rivai, Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke 
Praktik (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 377-378.   
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resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan 

bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva 

produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) 

berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang 

menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi besar bagi 

profitabilitas.30 

Capital Adequacy Ratio diukur dengan cara membandingkan 

modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). 

 

Hasil perhitungan rasio diatas kemudian dibandingkan dengan 

kewajiban penyediaan modal minimum (yakni 8%).31 Berdasarkan hasil 

perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang 

bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Jika hasil 

perbandingan antara rasio perhitungan rasio modal dan kewajiban 

penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank 

tersebut telah memenuhi ketentuan CAR. Sebaliknya bila hasilnya kurang 

dari 100%, modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.32 

Kriteria penilaian rasio Capital Adequacy Rasio (CAR) sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

                                                           
30 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002) 573.   
31 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/12/PBI/ 2013. 
32 Lukman Dendrawijaya, Manajemen Perbankan  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 41. 
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Tabel 2:33 
Kriteria Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 
RASIO PREDIKAT 

CAR ≥ 12% Sangat Signifikan 

9% ≤ CAR  12% Cukup Signifikan 

6% ≤ CAR  8% Dibawah Ketentuan Berlaku 

CAR ≤ 6% Tidak Solvable 

Sumber: www.bi.go.id  

b. Return On Asset (ROA) 

Dalam analisis laporan keuangan rasio Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio yang paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return 

On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total 

asset yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan biaya-biaya untuk 

mendanai asset tersebut.34 Asset atau aktiva yang dimaksud adalah 

keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun 

dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva 

perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.35 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengukur efektifitas Bank didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan asset yang dimiliki, makin besar ROA makin 

                                                           
33 Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993. 
34 Hadiwidjaja, Manajemen, 165. 
35 Prastowo, Analisis, 92. 

http://www.bi.go.id/
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tinggi tingkat return-nya, hal ini berarti usaha bank tersebut menunjukkan 

pertumbuhan yang sehat.36 Sebaliknya, semakin rendah hasil 

pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.37 

Formula ROA bisa dihitung sebagai berikut: 

 

Kriteria penilaian rasio Return On Asset (ROA) sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3:38 
Kriteria Penilaian Return On Assets  (ROA) 

Tingkat Predikat 

ROA ≥ 1,5% Efektif dan Efisien 

ROA ≤ 1,5% Tidak Efektif dan Efisien 

Sumber: www.bi.go.id  
 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity atau Tingkat Pengembalian Modal merupakan 

rasio untuk mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh pemilik 

bisnis (pemegang saham) atas modal yang dia setorkan untuk bisnis 

tersebut.39 Menurut Frianto Pandia Return On Equity (ROE) adalah rasio 

                                                           
36 Dewa Nyoman Gede, I Wayan Sudirman, “Dampak Kebijakan Moneter Terhadap 

Pertumbuhan ROA Industri Perbankan Regional Studi Kasus pada PT Bank Sinar Harapan Bali,” 
E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 7(2013), 434.  

37 Hery, Analisis, 228. 
38 Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993. 
39 Jopie Jusuf, Analisis Kridit untuk Account Officer, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), 71. 

http://www.bi.go.id/
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yang menunjukkan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 

bagi pemegang saham preferen dan saham biasa, semakin besar rasio ini 

maka akan semakin baik.40  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Return On Equity 

(ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh 

perusahaan. Semakin tinggi hasil atas ekuitas berarti semakin tinggi pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas 

ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.41 Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

return on equity: 

 

 

Kriteria penilaian tingkat kesehatan Retrun On Equity (ROE) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4:42 
Kriteria Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Retrun On Equity (ROE) 

RASIO PREDIKAT 

                                                           
40 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2012),71.  
41 Hery, Analisis Laporan 230. 
42 Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993. 
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ROE ≥ 12% Baik 

ROE ≤ 12% Buruk 

Sumber: www.bi.go.id  

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik 

pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para 

investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang 

bersangkutan (jika bank tersebut telah go public). Dalam praktiknya, para 

investor di pasar modal mempunyai beberapa motif atau tujuan dalam 

membeli saham bank yang telah melakukan emisi sahamnya. Motif-motif 

tersebut sebagai berikut: 

1) Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS. 

2) Mengejar capital gain jika bermain di bursa efek. 

3) Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham. 

Dengan demikian, rasio ROE ini merupakan indikator yang amat 

penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan 

pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan 

laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut 

akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.43 

d. Financing To Deposito Ratio (FDR) 

Financing to Deposito Ratio adalah rasio antara pembiayaan yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukkan 

                                                           
43 Lukman, Manajemen, 119. 

http://www.bi.go.id/
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oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana 

masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka 

(deposito), dan tabungan.44  

 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, 

termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai 

berikut: 

1) KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) (jika ada). 

2) Giro, Deposito dan Tabungan. 

3) Pinjaman dari bukan bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, 

tidak termasuk pinjaman subordinasi. 

4) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih 

dari 3 bulan . 

5) Surat berharga yang diterbitkan dar bank lain yang berjangka waktu 

lebih dari 3 bulan. 

6) Modal pinjaman. 

7) Modal inti. 

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah 

                                                           
44 Frianto, Manajemen Dana, 118.  
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yang dibiayai dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera 

memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang 

telah digunakan bank untuk memberikan pembiayaan. 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin 

rendahnya kemampuan likuiditasnya bank yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit 

menjadi semakin besar. 

Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan 

dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas 

aman dari Financing Deposito to Ratio suatu bank adalah sekitar 80%. 

Namun batas toleransi antara 85% dan 100%.45 

Sedangakan menurut peraturan Bank Indonesia No. 26/5/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR telah ditentukan Bank Indonesia 

tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit 

atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil 

dihimpun asalkan tidak melebihi 100%.46 

e. Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai 

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan karena faktor eksternal di luar kemampuan kembali debitur. 

NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan yang dikategorikan 

                                                           
45 Lukman Dendrawijaya, Manajemen Perbankan, Ed 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005) 116.  
46 Muhammad, Manajemen Dana, 55.  
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bermasalah dengan dengan total pembiayaan yang telah disalurkan ke 

masyarakat.47 Terjadinya NPF akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap tingkat keuntungan bank. Salah satu implikasi negatif bagi bank 

sebagai akibat timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya 

kesempatan memperoleh income dari pembiayaan yang diberikan. 

Otomatis hal ini akan mengurangi pendapatan yang didistribusikan 

melalui bonus atau bagi hasil kepada deposan perbankan. 

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau 

NPF yang merupakan formulasi:  

 

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah 

maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi tingkat 

kesehatan bank yang bersangkutan.48 

D. Tax Neutrality 

1. Tax Neutrality 

Sebelum membahas tentang Tax Neutrality, ada baiknya mengerti 

apa yang dimaksud dengan tax/pajak itu sendiri. Terdapat banyak definisi 

pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar 

negeri.  Menurut Prof. Dr. P>. J. A. Adriani pajak adalah iuran kepada 

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

                                                           
47 Dendrawijaya, Manajemen, 82. 
48 Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non 

Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 19, 
No. 1. Semarang: Unissula, 2012, 51. 
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membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan 

prestasi kembali yang langsung ditunjukkan dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Selain itu terdapat definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah perikatan yang timbul karena 

undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan oleh undang-undang (Taatbestand) untuk membayar 

sejumlah uang ke Kas Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat 

imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pendorong atau 

penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.49 

Tax neutrality menurut Smith merupakan prinsip netralitas dalam 

pemungutan pajak bahwa pajak itu seyogyanya adalah netral yaitu tidak 

mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga 

tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan 

jasa, serta berhubungan erat dengan efisiensi perekonomian.50 Prinsip 

Netralitas menurut Sukardji adalah pajak itu harus bebas dari distorsi, 

baik distorsi terhadap konsumsi maupun produksi serta faktor-faktor 

ekonomi lainnya, artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan 

masyarakat untuk melakukan konsumsi dan tidak pula mempengaruhi 

                                                           
49 Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), 1-2. 
50 R, Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996),5. 
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pilihan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa, serta tidak 

mempengaruhi semangat orang untuk bekerja.51  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan 

kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi 

masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut 

menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah 

pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh 

semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan 

yang ada. 

2. Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pengganti dari pajak 

penjualan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang 

disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 adalah 

Pajak atas Konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak 

yang dilakukan di dalam daerah Pabean. Daerah pabean itu sendiri 

merupakan wilayah teritorial Indonesia.52 Dengan demikian, pajak 

pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan 

juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam 

Undang-undang perpajakan. 

Mekanisme yang digunakan dalam PPN adalah pajak masukan dan 

pajak keluaran. Beradasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 

                                                           
51 Untung, Pajak Pertambahan, 24-25. 
52 Lukman Hakim Nasution dan Tony Marsyahrul, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

(Jakarta: Grasindo, 2012), 6-7. 
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tentang PPN dan PPN BM Pasal 1 pajak masukan adalah PPN yang 

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan 

Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan 

barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau 

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor 

Barang Kena Pajak. Sedangkan pajak keluaran merupakan PPN terutang 

yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau ekspor Jasa Kena Pajak. 53 

Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha 

Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi 

Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila 

dalam suatu masa, pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, 

maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh 

Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.54 

3. PPN pada Pembiayaan Mura>bahah 

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah di Indonesia diatur 

dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Selain ketentuan perundang-undangan tersebut, pedoman transaksi 

murabahah juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 

diantaranya Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur mengenai 

ketentuan umum mura>bahah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam 
                                                           

53 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2006), 254. 
54 Ibid., 268. 
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murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, dan bangkrut 

dalam murabahah.  

a) Sebelum Tax Neutrality 

Jasa perbankan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 8 

Tahun 1983 yang diubah terakhir  dengan UU No. 18 Tahun 2000 jo 

Pasal 5 huruf d dan dalam Peraturan Pemerintah No. 144/2000 

merupakan salah satu jasa yang tidak menjadi objek Pajak 

Pertambahan Nilai. Pada 12 Mei 1992 Direktorat Jendral Pajak 

mengeluarkan surat Nomor S-103/PJ.3/1992 yang menyatakan bahwa 

Bank didirikan dengan izin sebagai bank umum sehingga semua 

perlakuan pajak terhadap Bank sama seperti perlakuan pajak terhadap 

bank umum lainnya.55 

Pada perkembangan selanjutnya, polemik terkait PPN 

mura>bahah muncul akibat adanya surat edaran dari Direktorat Jendral 

Pajak No. 243/PJ.53/2003 tanggal 10 Maret 2003 dan S-

1071/PJ.53/2003 tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bahwa 

kegiatan jual beli mura>bahah oleh perbankan syariah tidak termasuk 

jenis jasa dibidang perbankan  yang dikecualikan dari PPN. Hal ini 

disebabkan karena mura>bahah dilakukan berdasarkan prinsip jual beli, 

sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah 

merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN.56 

                                                           
55 Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahum 2009, 117. 
56 Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. 243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2003 dan 

S-1071/PJ.53/2003, tanggal 4 September 2003. 
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Tentunya hal tersebut dapat menyebabkan pembiayaan mura>bahah 

pada perbankan syariah menjadi kurang kompetitif dengan perbankan 

konvensional. Transaksi mura>bahah selama ini dikenai PPN sebesar 

10%, sementara transaksi bank konvensional tidak dikenai PPN. Hal 

inilah yang membuat persaingan bisnis antara Bank Syariah dan Bank 

Konvensional tidak berimbang.57Jika dibandingkan dengan pemberian 

kredit pada bank konvensional maka pemberian pembiayaan 

mura>bahah pada bank syariah akan semakin mahal akibat pengenaan 

PPN tersebut. Selain itu pendapat bank dari kegiatan mura>bahah akan 

semakin berkurang karena terkena PPN.  

Hal ini dapat dilihat dari skema berikut: 

Gambar 1: 

Skema Perbandingan Pengenaan PPN pada Transaksi Mura>bahah dan 

Kredit Bank Konvensional 

 

 

 

  

 

                                                           
57 Buletin Akuntansi Publik, “Murabahah Bebas PPN,”  IAPI, 2(2010), 18. 
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Bila kedua transaksi penyerahan komoditas diatas dikenakan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, akan terdapat perbedaan jumlah 

PPN yang harus dibayar oleh nasabah pada kedua skema diatas. 

Nasabah yang membeli dengan kredit pada bank konvensional hanya 

membayar PPN sebesar 10% sementara nasabah yang membeli 

dengan pembiayaan mura>bahah harus membayar PPN sebesar 10% 

ditambah 10% dari margin penjualan bank syariah. Selisih ini terjadi 

karena pendapatan bunga pada bank konvensional bukan merupakan 

obyek PPN sedangkan margin pada bank syariah merupakan obyek 

PPN. 

b) Setelah Tax Neutrality 

Undang-undang No. 42 tahun 2009 yang mulai berlaku 1 April 

2010, memberikan kepastian atas pengenaan PPN terhadap transaksi 

mura>bahah. Yaitu pada pasal 1A ayat (1) UU PPN dimuat tambahan 

yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak 

yaitu: Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak 

dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari 

pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena 

pajak.58 

Pengaturan PPN selanjutnya dapat ditemukan dalam pasal 4A 

ayat (3) huruf “d” yang menyatakan bahwa salah satu jenis jasa yang 
                                                           

58 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 A ayat (1) tentang Pneyerahan Barang 
Kena Pajak. 
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tidak dikenai PPN adalah jasa keuangan. Dalam penjelasan UU PPN 

dan PPnBM pasal 4A ayat (3), jasa keuangan, salah satunya meliputi 

jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

berupa pembiayaan konsumen.59 Peraturan ini berlaku sejak 1 April 

2010 sehingga pembiayaan mura>bahah setelah 1 April 2010 bukan 

menjadi obyek PPN. 

Selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

251/PMK.011/2010 yang isinya “Dalam rangka menyelesaikan pajak 

ganda sebelum 1 April 2010, serta untuk mendorong pertumbuhan 

perbankan syariah, Pemerintah telah memutuskan untuk menanggung 

pajak yang terutang melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai 

Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas transaksi mura>bahah 

perbankan syariah.60   

E. Mura>bahah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mura>bahah 

Al-Mura>bahah berasal dari kata Bahasa Arab al-ribh (keuntungan). 

Ia dibentuk dengan wazan mufa’alat yang mengandung arti saling. Oleh 

karenanya, secara bahasa ia mengandung arti saling memberi keuntungan. 

Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang 

variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, al-mura>bahah  ialah 

                                                           
59 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A tentang Jenis Barang yang Tidak 

Dikenai PPN.  
60 PMK  No. 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung 

Pemerintah (PPN DTP). 
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tambahan terhadap modal ( ّرّ لّ عّ ةّ دّ يّ الزّ  اّسّ أّ ى
 
لّ اام ). Bagi al-Sayid Sabiq, 

mura>bahah ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan 

keuntungan yang diberikan oleh pembeli, ( ّالثّ ب ّّعّ يّ الب ّ    ّهّ ب ّّتّ ي ّرّ ت ّ شّ ىّاّ ذّ الّ ّنّ مّ ا

مّ وّ لّ عّ مّ ّحّ بّ الرّ ّعّ مّ ّةّ عّ لّ السّ  ), artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli.61 

Menurut Jumhur Ulama’ Mura>bahah adalah penyebutan penjual 

kepada pembeli terkait harga barang dagangannya dan disyaratkan kepada 

penjual untuk menyebutkan keuntungan untuk dinar dan dirham.62 

Sedangkan Al-Kasani berpendapat bahwa mura>bahah mencerminkan 

transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan untuk mendatangkan obyek transaksi atau harga pokok 

pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan 

penjual(margin); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan 

diketahui pembeli.63 

Jual beli dengan system mura>bahah merupakan akad jual beli yang 

diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil dan hadith, 

diantaranya adalah dalam surat An-Nisa’ ayat 29:64 

                                                           
61 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 

225-226. 
62 Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-

Qurthubi al-Andalusy, Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtashid, Juz. 2 (Beirut: Daar bin 
Ashoshoh, t.th), 176. 

63 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Penerbit Ghalia 
Indonesia, 2012, 91. 

64 Al-Qur’an, 4:29. 
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    Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan   
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 

Selain itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :65 

             

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  

2. Jenis Transaksi Murabahah 

a. Mura>bahah dengan Pesanan 

Mura>bahah dapat dilakukan dengan pesanan ataupun tanpa 

pesanan. Dalam mura>bahah berdasarkan pesanan, bank melakukan 

pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat 

bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang 

yang dipesannya. Dalam mura>bahah melalui pesanan ini, si penjual 

boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi 

ketika ijab qobul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti 

keseriusan si pembeli. 

 

                                                           
65 Al-Qur’an, 2: 275. 
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b. Tunai atau Cicilan 

Dalam mura>bahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam 

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Mura>bahah 

muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan 

pembayaran kemudian, baik dalam belntuk angsuran maupun 

sekaligus.66  

3. Syarat dan Rukun Mura>bahah 

Rukun-rukun yang terdapat dalam mura>bahah, yaitu: 

a. Bai’ adalah penjual (pihak yang memiliki barang). 

b. Musytari adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang). 

c. Mabi’ adalah brang yang akan diperjualbelikan. 

d. Tsaman adalah harga 

e. Ijab qabul adalah pernyataan timbang terima.67 

Selain memenuhi syarat jual beli tersebut transaksi mura>bahah harus 

memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila ada cacat atas barang 

sesudah pembelian.  

                                                           
66 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 115.  
67 Wawan Muchwan Hariri , Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam 

Islam) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 264. 
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e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.68 

Berikut Skema akad mura>bahah69: 

Gambar 2: 

 

 

 

                                                           
68 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), 102. 
69 Ibid.,107. 
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