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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait Pengaruh 

Suku Bunga, DPK, dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia Tbk) penulis telah melakukan pengamatan penelitian 

relevan terlebih dahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian Supandi Rahman, tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Konvensional terhadap 

Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap permintaan Pembiaayan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia, 

kemudian Suku Bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, 

dan terdapat dari Inflasi dan Suku Bunga Bank Konvensional secara bersama- 

sama terhadap permintaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di 

Indonesia.. Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi karya Supandi 

Rahman dengan skripsi penulis. Perbedaanya adalah penulis tidak 

menggunakan variabel Tingkat Inflasi serta penulis menggunakan variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), sedangkan 

persamaannya adalah menggunakan variabel Suku Bunga (Rahman:2015). 
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2. Penelitian Ferial Nurbaya pada tahun 2013 penelitian ini berjudul “Analisis 

Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 - Desember 2009”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabeL CAR, ROA, FDR, dan DPK 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah. 

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa keempat variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA  dan  DPK 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis. Perbedaannya adalah penulis tidak menggunakan variabel 

ROA dan FDR, pada penelitian ini juga tidak menggunakan variabel Suku 

Bunga. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (Nurbaya:2013). 

 

3. Penelitian Rani Himmatul Adzimah, pada tahun 2017 ini berjudul “Pengaruh 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) 

Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Non Performing Financing (NPF) 

Sebagai Variabel Moderating”. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel 

Capital Adecuacy Ratio dan Financing to Deposit Ratio berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji Moderated 

Regression Analysis (MRA) menunjukkan NPF mampu memoderasi 

pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan NPF tidak 
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mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. 

Perbedaannya adalah penulis tidak menggunakan variabel NPF dan FDR dan 

pada penelitian ini tidak menggunakan variabel Suku Bunga. Sedangkan 

persamaannya adalah penulis juga menggunakan variabel CAR 

(Adzimah:2017). 

 

4. Penelitian Agus Fakhrina, tahun 2015 ini berjudul “Pengaruh Suku Bunga 

Kredit dan Deposito Bank Konvensional terhadap Margin Pembiayaan 

Murabahah Bank Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Suku Bunga Kredit dan Deposito Bank Konvensional berpengaruh 

signifikan terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Bank Syariah, baik 

secara persial maupun secara bersama-sama (simultan). Terdapat persamaan 

dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis.  Perbedaannya  adalah 

penulis tidak menggunakan variabel Deposito Bank Konvensional. 

Sedangkan persamaannya adalah penulis juga menggunakan variabel Suku 

Bunga (Fakhrina:2015). 

 

5. Penelitian Astri Arumdhani, tahun 2012 ini berjudul “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin 

Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah dan tingkat 

Suku Bunga BI berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah, 

pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah 
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dan tingkat Suku Bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap Margin 

Murabahah. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan 

penulis. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan variabel 

Pembiayaan Murabahah sebagai variabel bebas dan variabel terikat 

menggunakan Margin Murabahah, sedangkan penulis menggunakan variabel 

Pembiayaan Murabahah serta bermaksud Menggabungkan Margin 

Murabahah dalam Pembiayaan Murabahah sebagai variabel terikat. 

Sedangkan persamaannya adalah penulis juga menggunakan variabel suku 

bunga BI yaitu BI Rate dan BI 7 Day Repo Rate (Arumdhani, 2012:23). 

2.2 Landasan Teori 

 

2.2.1 Suku Bunga 

 

Tingkat suka bunga pada dasarnya merupakan biaya dari dana yang 

digunakan yang berbentuk persen (%) dalam kurun waktu yang telah disepakati 

dan ditentukan (Sunaryo,2019:41). Bank sentral telah menentukan suku bunga 

acuan dengan menggunakan instrumen BI Rate, selang beberapa tahun dengan 

melihat berbagai macam kondisi serta mempertimbagkan dalam segala hal, suku 

bunga acuan BI Rate diganti menjadi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate. 

Bank sentral telah melaksanakan pemantapan kerangka operasi moneter 

dengan mengaplikasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yang 

disebut dengan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak tanggal 

19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate (Website: Bank Indonesia). Teori suku 

bunga sendiri sangat menarik perhatian untuk dibahas, para tokoh pun 

mengemukakan pendapatnya mengenai suku bunga, yaitu sebagai berikut: 
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a. Karl dan Fair 

Karl dan Fair dalam “Ekonomi Moneter” suku bunga sendiri didefinisikan 

sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk 

presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga  yang diterima 

tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Hasoloan, 2014:174). 

b. Lipsey, Ragan dan Courant 

Suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang di 

pinjam pada periode waktu tertentu (Hasoloan, 2014:177). 

c. Sunariyah 

Sunariyah berpendapat bahwa suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku 

bu nga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur 

yang harus dibayarkan kepada kreditur (Faizatin, 2012:36). 

d. Deni Sunaryo 

Tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya 

dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu (Sunaryo, 

2019:35). 

e. Keynes 

Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena 

moneter yang mana pembentuknya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku 

bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (Sunaryo, 

2019:36). 
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Bank Indonesia memberitahukan patokan suku bunga Bank Indonesia yang 

baru sehingga suku bunga yang baru ditetapkan dapat dengan cepat 

mempengaruhi pasar uang, perbankan serta sektor riil. Instrumen BI 7 Day RR 

sebagai patokan suku bunga yang baru memiliki koneksi yang kuat ke suku bunga 

pasar uang, sifatnya lebih transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan dapat 

mendorong pendalaman pasar keuangan (Website:Bank Indonesia). 

Penerapan BI 7-Day (Reserve) RR sebagai patokan suku bunga yang  baru, 

memiliki tiga pengaruh penting yang diharapkan, yaitu: 

a. Memberikan penguatan sinyal kebijakan moneter dengan diberlakukannya 

patokan suku bunga 7 hari sebagai patokan utama pasar uang. 

b. Dengan adanya pengaruh pergerakan suku bunga pasar keuangan serta suku 

bunga perbankan dapat memberikan peningkatan efektivitas transmisi 

kebijakan moneter. 

c. Dapat membentuk pasar keuangan yang lebih dalam, terkhusus pada transaksi 

dan pembentukan struktur suku bunga dipasar uang antar bank (PUAB)  

untuk tenor 3-12 bulan (Website:Bank Indonesia). 

2.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 

Bank sebagai lembaga keuangan, mempunyai fungsi terhadap masyarakat 

luas yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat. Karena itu, bank harus selalu menjaga pelayanannya sehingga 

mendapatkan kepercayaan dari nasabah atau masyarakat. Adapun dana dari 

nasabah atau masyarakat ini tergolong dana terbesar yang dimiliki oleh bank. 

Dana yang terkumpul dari nasabah atau masyarakat ini dikenal dengan Dana 
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Pihak Ketiga (DPK). Adapun pengertian dari Dana Pihak Ketiga menurut para 

tokoh, yaitu: 

a. Kasmir (2012:53) 

Dalam bukunya Kasmir definisi Dana Pihak Ketiga adalah dana yang 

dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjagka, 

sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. 

b. Ismail (2010:43) 

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan  nama  dana  masyarakat 

merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat 

dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. 

c. Martono (2010:24) 

Dana Pihak Ketiga yaitu menghimpun dana berarti mengumpulkan atau 

mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini 

dilaksakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan 

mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. 

d. Lukman Dendawijaya (2010:24) 

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang bersumber dari masyarakat,  

sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat 

memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan 

menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan. 
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e. Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:155) 

Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan dana terbesar yang 

diimiliki oleh bank dan ini sesuai denfan fungsi sebagai penghimpun dana 

dari pihak- pihak yang kelebihan dana dari masyarakat. 

Dana Pihak Ketiga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang telah 

dikemukakan bahwa DPK merupakan dana yang disimpan oleh nasabah atau 

masyarakat yang berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan 

atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Hal tersebut ditandai dengan 

kesepakatan atau perjanjian setalah itu dana tersebut dihimpun oleh bank 

(Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014: 1552). Menurut Ismail (2010:43) dalam 

bukunya perhitungan Dana Pihak Ketiga, yaitu: 

Dana Pihak Ketika = Giro + Tabungan + Deposito 

Sedangkan menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga 

secara keseluruhan yaitu: 

Dana Pihak Ketiga = Giro Wadiah + Tabungan Wadiah + Giro  

Mudharabah + Tabungan Mudharabah 

 Berdasarkan pemikiran Ismail dan Kasmir dapat disimpulkan perhitungan 

Dana Pihak Ketiga yaitu total dari Giro, Tabungan dan Deposito. 

Pencarian DPK terbilang lebih mudah dibandingkan dengan sumber dana 

lainnya, tetapi untuk mencari sumber dana pihak ketiga ini juga lebih mahal 

biayanya dibandingkan dari dana sendiri. Agar mendapatkan dana yang  

bersumber dari masyarakat ini bank harus menawarkan berbagai jenis produk 

simpananya dan harus terus bertransformasi mengikuti zaman agar masyarakat 
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tertarik sehingga menyimpan uangnya di bank. Serta nasabah memiliki banyak 

pilihan sesuai dengan tujuannya (Kasmir, 2011:64). Maka dari itu kegiatan dalam 

penghimpunan dana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

Giro merupakan simpanan dana masyarakat atau nasabah pada bank yang 

pengambilannya dapat dilakukan kapan pun dengan menggunakan cek, bilyet 

giro dan surat kuasa pembayaran lainnya  atau  dengan  pemindahbukuan 

dalam artian tidak dapat ditarik secara tunai. 

b. Simpanan Tabugan (Saving Deposito) 

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau nasabah pada bank yang 

pengambilannya hanya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang 

telah disepakati seperti menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu 

ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak dapat diambil seperti cara pengambilan 

simpanan giro. 

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka merupakan simpanan masyarakat pada 

bank yang pengambilannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang 

bersangkutan, penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat 

deposito. 

Besar kecilnya jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan 

tolak ukur dalam penilaian tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap 

bank tersebut. Simpanan merupakan salah satu sumber dana  dari  masyarakat 
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yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Menurut 

Adnan kian besar sumber dana simpanan yang didapatkan oleh bank maka bank 

pula dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat lebih besar. (Ryad dan 

Yuliawati, 2017:1537). 

2.2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal bank guna mendukung aset yang mengandung atau 

menimbulkan risiko. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi 

untuk menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank. Semakin tinggi 

CAR, semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap 

kredit/aset produktif tertimbang menurut risiko. CAR yang tinggi menunjukkan 

bahwa bank mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap profitabilitas (Rahmani,2017:307). Adapun Capital 

Adequacy Ratio (CAR) atau kecukupan modal menurut para tokoh adalah sebagai 

berikut: 

a. Kasmir (2014:46) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan antara rasio modal 

terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan menurut peraturan 

pemerintah. 

b. Malayu S.P Hasibuan 

Menurut Hasibuan (2015:58) Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan 

salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada di bank telah 

mencukupi atau tidak. 
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c. Lukman Dendawijaya (2009:121) 

Capital Adequacy Ratio adalah merupakan rasio yang menunjukkan sejauh 

mana seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, investasi, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari dana modal sendiri selain 

memperoleh dana dari sumber di luar bank. 

d. Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N Idroes (2010:713) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator kemampuan bank dalam 

menutupi penurunan aktiva akibat kerugian yang dialami oleh bank. 

e. Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) 

CAR merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam memelihara permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

memelihara kecukupan permodalan dan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengendalikan risiko yang 

timbul yang dapat mempengaruhi jumlah permodalan bank. 

Modal bank, seperti halnya perusahaan pada umumnya, berfungsi sebagai 

penyangga dari kemungkinan kerugian. Selain itu, permodalan juga berfungsi 

untuk menjaga kepercayaan kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsi 

perantara dana yang diterima dari nasabah. Sudah menjadi tugas pengawas bank 

untuk memberikan aturan tentang permodalan. Rasio CAR bertujuan agar bank 

dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktiva yang dilakukan 

(Trisa,2016:167). Ketentuan modal bank minimum yang berlaku di Indonesia 

mengikuti standar bank for international settlement (BIS). Persentase kebutuhan 
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modal minimum yang diwajibkan menurut Bank of International Settlements 

disebut dengan Capital Adequacy Ratio disingkat CAR (Loen dkk, 2010:97). 

Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut ketentuan Bank Indonesia 

yaitu 8%, artinya bank mampu membiayai kegiatan operasional bank. Situasi 

yang menguntungkan bagi bank akan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap profitabilitas. (Kuncoro dan Suhardjono, 2010: 573). Wardiantika dan 

Kusumaningtias (2014: 1552) menulis dalam jurnal Ilmu Manajemen yaitu 

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23 / DPNP tanggal 31 Mei 2004 

CAR dirumuskan, yaitu: 

CAR = 
          

    
 x 100% 

Boy Loen dkk (2010:97) mengatakan bahwa Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) adalah pertambahan ATMR neraca (on balance sheet) dan ATMR 

administrative (off balance sheet). 

2.2.4 Pembiayaan Murabahah 

 

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

merupakan pemberian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan kesepakatan antara bank dengan masyarakat atau nasabah yang 

mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati diawal dengan system bagi 

hasil (Kasmir, 2015:153). 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 
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kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan di tingkat makro dan tujuan pembiayaan 

di tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, ketersediaan dana untuk meningkatkan usaha, 

meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan menciptakan 

distribusi pendapatan (Veithzal dan Arifin, 2010: 681). Sedangkan Muhammad 

(2014: 303) mengatakan dalam bukunya tujuan pembiayaan mikro ditujukan 

untuk mengoptimalkan keuntungan, upaya meminimalkan risiko, mengeksploitasi 

sumber daya ekonomi, dan menyalurkan dana berlebih. 

Al- Murabahah menurut al-Mushin dan ash-Shawi (2004:198) secara 

bahasa adalah bentuk mutual (bermaka saling) yang diambil dari bahasa Arab, 

yaitu ar-Ribh yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah 

merupakan bentuk masdar dari rabaha-yurabihu-marabahatan (saling memberi 

keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) mufa’alat yang 

mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara terminologi diartikan dan 

didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Adapun pengertian dari murabahah 

menurut para tokoh yaitu sebagai berikut: 

a. Lukman Hakim (2012:116) 

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual mengatakan 

harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat margin tertentu 

atas barang tersebut, yang harga jualnya disetujui oleh pembeli. 

b. Ibnu Rusy al-Maliki 

Murabahah merupakan komoditas jual beli dimana penjual memberikan 

informasi kepada pembeli barang mengenai harga pokok pembelian serta 
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tingkat margin yang diinginkan oleh penjual (Djuwaini, 2008:103). 

c. Hanafiyah 

Murabahah merupakan mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain 

sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dibuat oleh pemilik aslinya 

ditambah margin yang diinginkan (al-Mushih dan ash-Shawi, 2010:198). 

d. Ismail (2011:138) 

Murabahah merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana penjual 

menyatakan harga beli barang tersebut kepada pembeli kemudian menjualnya 

kepada pembeli dengan syarat keuntungan yang diharapkan sesuai dengan 

jumlah tertentu. 

e. Karim Adimarwan A (2011:115) 

Murabahah yang berasal dari ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli 

dimana bank menyatakan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai 

penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah 

harga beli bank dari supplier ditambah Margin. 

Sedangkan Ichwan Sam (2012: 20) menulis dalam bukunya bahwa 

menurut fatwa DSN-MUI, murabahah adalah menjual barang dengan cara 

mempertegas harga beli kepada pembeli dan pembeli memberi harga yang lebih 

tinggi sebagai keuntungan. 

Dalam teknis perbankan syariah yang ada, murabahah merupakan akad 

jual beli yang terjadi antara bank syariah sebagai penyedia barang yang menjual 

kepada nasabah yang melakukan pemesanan pembelian barang tersebut. 

Keuntungan yang diperoleh dari bank syariah dalam transaksi ini merupakan 
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keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah 

merupakan salah satu bentuk jual beli yang sah. Adapun Sya'diyah (2019: 29) 

dalam bukunya menuliskan dasar hukum murabahah, yaitu: 

a. Landasan hukum dari Al-Qur’an: 

 

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29, bahwasanya: 

 

اَْن تَُكْىَن تَِخاَرۃً عْىتََزاض   ا اَْمَىانُكْم بَْيَىُكم بِاْنبَاِطِم اَِلَّٰٓ ا اْوفَُسُكْم  ٰيٰٓايَُّها انَِّذْيَه ٰاَمىُْىا ََلتاُْكهُْىٰٓ ىُكْم َوََلتََقتُهُْىٰٓ ّمِ

َكاوَبُِكْم َرِحيًماهللاِنَّ ا  

Terjemahnya: “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”. 

 

Berdasarkan ayat di atas, murabahah merupakan upaya mencari rezeki 

melalui jual beli. Murabahah menurut Azzuhaili merupakan jual beli 

berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang bertransaksi. 

b. Landasan hukum berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berarti “Dari 

Rifa’ah Ibn Rafi’, bahwa Rasulullah ditanya: “wahai Rasulullah, pekerjaan 

apa yang paling baik”? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan 

tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur” (Riwayat Ahmad, Al Bazzar 

dan Ath Thabrani). Dan hadits dari riwayat Ibnu Majah dari Syuaib 

ًِ  هللا َصهِّي انىَّبِيَ  اَنَّ   وَ  اْنُمقَاَرَضۃ وَ  أَِخمِ  إِنَي اْنبَْيعُ  اْنبََزَكۃ فِْيِههَّ  ث   ثََل  قَالَ  َسهَّمَ  وَ  عهَْي

َماَخً اْبهُ  َرَوايُ   ِنْهَبْيعِ  َل ِنْهبَْيتِ  بِانشَِّعْيزِ  انبُزِّ  َخْهطُ   

Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan; menjual 

dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari 

mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah 

dan tidak untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah) 
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c. Berdasarkan Ijma', yaitu manusia mempunyai kesepakatan tentang sahnya 

jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan 

apa yang diproduksi dan dimiliki oleh orang lain. Hal ini senada dengan 

pandangan Imam Maliki, bahwa murabahah diperbolehkan (mubah) menurut 

masyarakat Madinah, yaitu terdapat kesepakatan pendapat di Madinah 

mengenai hukum tentang orang yang membeli pakaian di kota, dan 

membawanya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan kesepakatan 

berdasarkan keuntungan. 

Menurut Hanafiyah, hanya ada satu pilar dalam jual beli yaitu sighat (ijab 

qobul), sedangkan pilar lainnya merupakan turunan dari sighat. Dalam artian 

sighat tidak akan ada jika tidak ada dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual 

dan pembeli, dalam pembuatan akad tentunya ada yang harus ditransaksikan yaitu 

objek transaksinya (Djuwaini, 2008:111). 

Pembiayaan akad murabahah menerapkan persyaratan sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46 / PBI / 2005 tentang perjanjian 

penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan sistem syariah yang ditulis oleh Ikit (2015: 77) di bukunya, yaitu: 

a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. 

b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah. 

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

kualifikasinya telah disepakati. 

d. Dalam hal Bank mewakili nasabah (wakalah) untuk membeli barang, akad 
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murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi 

milik Bank. 

e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau crowdfund 

saat menandatangani perjanjian awal untuk pesanan barang nasabah. 

f. Bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan tambahan selain 

barang yang dibiayai oleh Bank. 

g. Perjanjian margin harus ditentukan satu kali di awal kontrak dan tidak 

berubah selama masa kontrak. 

h. Angsuran pembiayaan selama masa kontrak harus dilakukan secara 

proporsional. 

Adapun skema dari akad Murabahah menurut Ismail (2011:139), yaitu 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Skema Akad Murabahah 
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Sumber: Diolah dilapangan, Tahun 2020. 
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2.3 Grand Theory 

 

Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teori Suku Bunga yaitu menurut Keynes (2019:36) yang mengatakan bahwa 

suku bunga hanyalah fenomena moneter yang terbentuk di pasar uang. 

Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. 

Adapun indikator teori dari Suku Bunga yaitu: 

a. Uang 

b. Permintaa 

c. Penawaran. 

 

2.  Teori Dana Pihak Ketiga (DPK) menurut Kasmir (2012:53) dalam bukunya 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank 

berbentuk giro, deposito berjagka, sertifikat deposito, tabungan atau yang 

dapat dipersamakan dengan itu. Adapun indikator teori dari DPK yaitu: 

a. Giro 

b. Tabungan 

c. Deposito. 

 

3. Teori Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Lukman Dendawijaya 

(2009:121) Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 

modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar 
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bank. Indikator teori dari CAR, yaitu: 

a. Rasio 

b. Modal 

c. Aktiva. 

4. Teori murabahah menurut Menurut Ismail (2011:138) Murabahah adalah 

akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyatakan harga beli barang 

tersebut kepada pembeli dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan 

syarat keuntungan yang diharapkan adalah sejumlah tertentu. Adapun 

Indikator teori dari murabahah dalam teori ini, yaitu: 

a. Akad 

b. Jual beli 

c. Keuntungan. 

 

2.4 Hubungan Operasional Antar Variabel 

1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Pembiayaan Murabahah 

Menurut Astri Arumdhani, penelitiannya pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh signifikan terhadap Marjin 

Murabahah. Sedangkan menurut Supandi Rahman dalam penelitiannya 

pada tahun 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga bank 

konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 

pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. 

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah 

Penelitian Selamet Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii pada tahun 2018 

hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Dari hasil 

pengujian juga dapat terlihat bahwa hubungan antara DPK dengan 

pembiayaan murabahah adalah positif. Semakin tinggi DPK maka semakin 

tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Umum 

Syariah.sedngkan. penelitian tersebut selaras dengan penelitian Annisaa 

Ligar Widanti dalam penelitiannya pada tahun 2019  hasil pengujian 

hipotesis Dana Pihak Ketiga menunjukkan hasil sebesar sebesar 72% yang 

artinya secara parsial variabel independen Dana Pihak Ketiga berpengaruh 

secara  signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. 

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Menurut Amirah Ahmad Nahrawi dalam penelitiannya pada tahun 2017 

hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap pengaruh secara simultan 

menunjukkan bahwa nilai CAR memiliki hubungan positif dan memiliki 

keeratan hubungan yang kuat terhadap pembiayaan murabahah. Dan dalam 

penelitian Selamet Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii pada tahun 2018 dari 

hasil pengujian juga dapat terlihat bahwa hubungan antara CAR dengan 

pembiayaan murabahah adalah positif. Semakin tinggi CAR maka 

semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Umum 

Syariah. 

2.5 Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dituangkan dalam bentuk pertanyaan 
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penelitian (Martono, 2012: 67). Hipotesis dikatakan bersifat sementara karena 

jawaban yang diberikan berdasarkan teori. 

1. H1: Diduga Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. 

2. H2: Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. 

3. H3: Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah. 

4. H4: Diduga Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap 

pembiayaan murabahah. 

2.6 Kerangka Pikir 

 

Kerangka berpikir merupakan sintesis dari rangkaian teori yang terdapat 

dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dan 

kinerja dari teori tersebut dalam memberikan solusi atau alternatif solusi atas 

sekumpulan masalah yang telah ditetapkan. Kerangka berpikir dapat disajikan 

dalam bentuk bagan, deskriptif kualitatif dan kombinasi keduanya 

(Karim,2013:68) Kerangka tersebut memudahkan dalam melakukan analisis, 

sehingga penulis menjabarkan kerangka tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sumber: Diolah di Lapangan, Tahun 2020 


