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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan syariah di Indonesia tengah menjamur dimana-mana. 

Bank-bank konvensional di Indonesia banyak membuka Unit Usaha Syariah 

(UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Fenomena bank syariah yang 

tengah populer ini menawarkan masyarakat alternatif lain selain bank 

konvensional yang telah jelas diketahui menggunakan riba berbentuk bunga 

menjadi beralih menggunakan sistem bagi hasil. Bank Syariah muncul 

karena adanya dorongan dari kebutuhan masyarakat atas perbankan syariah. 

Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada alternatif produk dan 

pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariah islam. Bank syariah 

menawarkan alternatif produk dan jasa perbankan tanpa mengandung riba.  

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah ada tiga yaitu 

pertama, penghimpunan dana (funding) merupakan kegiatan membeli dana 

dari masyarakat; kedua, penyaluran dana (financing) merupakan kegiatan 

menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat; ketiga, memberikan 

jasa-jasa bank lainnya (service) merupakan kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana, sekalipun sebagai kegiatan penunjang akan tetapi 

kegiatan ini sangat banyak memberikan kentungan bagi bank dan nasabah 

(Kasmir, 2014). Penelitian ini menekankan pada penyaluran dana 

(financing). 
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Penyaluran dana (financing) yang dilakukan oleh bank melalui 

pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama 

pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam 

jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian 

pula dengan jumlah serta bagi hasil yang ditawarkan. Pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 

hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 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). Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat 

perhatian khusus. Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling 

sering digunakan adalah akad jual beli seperti murabahah, serta sistem 

pembiayaan dengan akad mudharabah. 

Menurut Muhammad (2002) pembiayaan murabahah merupakan 

pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah 

Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan ketentuan bank sebagai pemilik 

dana, membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh 

nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya. Sementara 
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itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai 

maupun cicilan. Kenyataanya banyak pembeli (nasabah) yang melakukan 

pembayaran murabahah dengan angsuran atau tunda sesuai dengan 

kemampuan dan kesepakatan di awal dengan pihak penjual atau bank 

syariah (Muhammad, 2002). 

Sedangkan menurut Antonio (2001), mudharabah adalah akad kerja 

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

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Mudharabah juga dapat diartikan bentuk kerjasama anatara dua 

orang atau lebih dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan. Praktik mudharabah yang dilakukan di Bank Umum 

Syariah telah sesuai dengan pengertian mudharabah dimana Bank Umum 

Syariah sebagai pemberi dana dan nasabah sebagai penerima dana untuk 

melakukan usaha. Namun usaha yang dilakukan ditentukan oleh pemberi 

dana. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank terhadap 

deposan akan memberikan konstribusi terhadap profitabilitas jika dikelola 

dengan baik. Kegiatan penyaluran dana atau financing yang dilakukan oleh 

perbankan syariah harus tetap berpedoman terhadap prinsip kehati-hatian 

yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Pembiayaan pada dasarnya diberikan 

atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang diberikan benar-

benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai 

dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. 
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Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan dari berapa banyak 

pembiayaan yang disalurkan. Kegiatan bisnis bank umum syariah dapat 

dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan, 

walaupun sasaran yang ingin dicapai bank umum syariah manapun yaitu 

mendapatkan keuntungan yang layak. Bank dapat dikatakan sehat apabila 

dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, 

dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan keuntungan yang 

berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Menurut Totok dan 

Nuritomo (2014), bahwa dalam bank syariah hubungan antara bank dengan 

nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan 

kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan 

pengelola dana (mudharib). Sehingga, tingkat laba bank syariah tidak saja 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi 

juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah 

penyimpan dana. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang 

disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang 

tercermin dari meningkatnya laba dalam hal ini dilihat dari ROA (Return on 

Assets) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya 

kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk 

meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (Bank Indonesia, 2012). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat research gap mengenai 

pembiayaan murabahah dan mudharabah yang mempengaruhi profitabilitas 
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bank umum syariah. Menurut Sanusi (2012), Research gap adalah celah – 

celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti 

berdasarkan pengalaman atau temuan peneliti – peneliti terdahulu. Variabel 

pertama adalah pembiayaan murabahah. Semakin tinggi pembiayaan 

murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka 

semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan 

Return on Asset. Penelitian Novi Fadhila (2015) menunjukan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba. Sedangkan 

penelitian Ima Fatmawati dkk (2016) menunjukan bahwa pembiayaan 

murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih. Hasil 

penelitian tersebut mengindikasikan adanya research gap dari pengaruh 

variabel pembiayaan murabahah terhadap ROA, maka dari itu diperlukan 

penelitian lanjutan. 

Varibel kedua adalah pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi 

pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi profitabilitas bank umum 

syariah yang diproksikan dengan Return on Asset. Hal ini didukung oleh 

bukti empiris dari Siswanti dkk (2015) menunjukan bahwa pembiayaan 

mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap rentabilitas (ROA). 

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Reinissa (2015) bahwa 

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Return 

On Asset). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya research gap 

dari pengaruh variabel pembiayaan mudharabah terhadap ROA, maka dari 

itu diperlukan penelitian lanjutan. 
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Berdasarkan research gap di atas, maka diperlukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

mudharabah terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah. Sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti: Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum 

Syariah Indonesia Periode Tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu bentuk jasa perbankan syariah yang paling sering 

digunakan adalah akad jual beli seperti murabahah, serta sistem pembiayaan 

dengan akad mudharabah. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh bank melalui 

pemberian pinjaman yang kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil. 

Keuntungan yang diperoleh bank bisa ditentukan dari berapa banyak 

pembiayaan yang disalurkan. Kegiatan bisnis bank umum syariah dapat 

dikatakan berhasil apabila mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan, 

walaupun sasaran yang ingin dicapai bank umum syariah manapun yaitu 

mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan harapan semakin banyak 

pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank 

syariah yang tercermin dari meningkatnya laba yang dilihat dari ROA 

(Return on Assets) yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2015? 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2015? 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2015? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia periode tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia 

periode tahun 2015. 

Manfaat penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi di masyarakat luas, khususnya kepada: 

1. Universitas 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan khususnya dalam 

menganalisis tingkat kesehatan bank serta diharapkan dapat memberikan 

tambahan khasanah pengembangan teori. 
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2. Perusahaan Perbankan Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan 

terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas perusahaan.  

3. Penulis 

a. Menambah wawasan untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi; 

b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah. 

4. Penelitian Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk 

pengembangan selanjutnya; 

b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan 

sehingga dapat menambah pengetahuan. 

 


