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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis keuangan global yang ditandai dengan  jatuhnya Bursa Efek Amerika 

karena adanya subprime mortgage atau surat kredit perumahan (KPR) yang 

berbunga rendah di tahun 2001-2005 menyebabkan meningkatnya permintaan 

rumah. Ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kredit cicilan rumah 

akibat suku bunga yang semakin tinggi, maka terjadilah kredit bermasalah 

meningkat yang membawa implikasi pada kondisi ekonomi global secara 

menyeluruh. Hampir di setiap negara, baik kawasan Amerika, Eropa, maupun 

Asia Pasifik merasakan akibat krisis keuangan global tersebut. Dampak krisis 

yang dihadapi negara-negara tersebut pada umumnya adalah meningkatnya 

inflasi, turunnya nilai tukar, turunnya pertumbuhan ekonomi, runtuhnya indeks 

bursa dan sejumlah bank/institusi keuangan/korporasi mengalami kesulitan 

keuangan atau bangkrut (Nuh, 2008). 

Krisis yang melanda Asia khususnya Indonesia telah membuat 

perekonomian Indonesia terpuruk, peristiwa itu diawali dengan terdepresiasinya 

nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap Dollar AS yang diprediksi berlangsung hingga 

2014 yang membuat para pelaku pasar dan berdampak ke banyak sektor, 

khususnya industri perbankan dan bukan hanya perbankan konvensional saja 

tetapi perbankan syariah juga ikut gelisah menghadapi krisis yang sedang dialami 

saat ini (InfoBank Syariah, 2013). 

Pada saat krisis tahun 2008 pada bank konvensional yang laba bersih 

menurun salah satunya yakni, PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengalami 

penurunan 27,2% pada tahun 2007 Rp. 2,116 Miliar menjadi Rp. 1,530 Miliar 

(www.danamon.co.id) dan pada Bank Panin juga mengalami penurunan 16,43% 

pada tahun 2007 sebesar Rp. 955 Miliar menjadi Rp. 789 Miliar pada tahun 2008 

(www.panin.co.id) termasuk Bank Pundi pun mengalami penurunan sebesar 

56,12% pada tahun 2007 sebesar Rp.713,43 Miliar menjadi Rp. 32,012 Miliar 

pada tahun 2008 (www.bankpundi.co.id), serta pada bank syariah pun ada yang 

mengalami penurunan yakni Bank Mega Syariah mengalami penurunan 81,24% 



2 

 

pada tahun 2007 sebesar Rp. 16,318 Miliar menjadi Rp. 87,023 Miliar pada tahun 

2008 (www.megasyariah.co.id) dan pada Bank Bukopin Syariah mengalami 

defisit pada laba bersih tahun 2008 sebesar Rp. 7.714 Miliar 

(www.syariahbukopin.co.id). 

Dampak langsung krisis keuangan ini bagi Indonesia adalah kerugian 

beberapa perusahaan di Indonesia yang berinvestasi di institusi-institusi keuangan 

Amerika Serikat. Perusahaan keuangan ataupun non bank yang mengalokasikan 

dana pada sumber pendapatan alternatif, melalui pembelian saham atau obligasi 

pada instrumen keuangan asing. 

Krisis keuangan menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI rate untuk 

menstabilkan nilai tukar Rupiah. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan 

tingkat bunga Bank Konvensional, namun kenaikan tingkat bunga ini tidak 

mempengaruhi Bank Syariah secara langsung. Sistem jual beli (bai’) di Bank 

Syariah, dimana pembayaran margin didasarkan fixed rate dimana ketetapan 

didasarkan kontrak tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti hanya dengan 

bunga. Namun produk bagi hasil dimungkinkan krisis keuangan ini akan 

mempengaruhi return Bank Syariah karena krisis keuangan akan mempengaruhi 

bagi hasil pegusaha untuk mendapatkan laba optimal (Sudarsono, 2009). 

Perolehan laba perbankan syariah secara nasional di 2008 mengalami 

penurunan. Tak hanya Bank Syariah, Bank Konvensional pun mengalami 

penurunan laba karena krisis ekonomi yang menghantam di kuartal keempat tahun 

lalu www.Okezone.com. 

Namun, bertolak belakang dengan pernyataan yang dikemukakan artikel 

tersebut salah satu Bank Syariah yaitu BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada saat 

krisis laba bersihnya justru mengalami peningkatan pada tahun 2008 tercatat 

senilai Rp. 207,21 Miliar,  mengalami kenaikan sebesar 42,58% dibanding laba 

bersih tahun sebelumnya yakni, 2007 sebesar Rp. 145,33 Miliar 

www.muamalatbank.com.  

Perbankan Syariah telah menunjukan kekuatannya dalam menghadapi krisis 

dan dan mampu memberikan konstribusi dalam menghadapi krisis ekonomi 

global. Perbankan Syariah memang sudah lama dipercaya sebagai obat mujarab 
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untuk menghadapi krisis dan mengalami kemajuan yang pesat di Indonesia dan 

terbukti pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 hingga krisis 2008 bukan hanya 

Perbankan Syariah tetapi industri keuangan syariah mengalami kemajuan pesat di 

Indonesia  tetap kokoh berdiri ditengah ambruknya industri lain, kekuatan dan 

kekokohannya  dalam menghadapi ujian krisis membuat Perbankan Syariah 

maupun lembaga yang berbasis syariah semakin populer (InfoBank Syariah, 

2013). 

Banyak bank-bank Konvensional dan sektor industri lainnya  yang tidak 

mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit 

macet, seiring dengan beberapa kali kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia  

(BI) atau BI rate sebesar  7,25% akhir Agustus lalu, tetapi  salah satu dari bank 

yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan dinyatakan sehat oleh 

pemerintah yaitu BMI yang memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu 

dengan sistem bagi hasil dan sampai sekarang dengan adanya kebijakan BI rate 

naik tetapi kinerja perusahaan salah satunya yaitu laba terus meningkat (InfoBank 

Syariah, 2013).  

Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Naceur, 2003) 

yang melihat ada hubungan negatif antara BI rate dengan profitabilitas bank, nilai 

BI rate tergantung dari naik turunnya inflasi, secara tidak langsung BI rate 

mempengaruhi profitabilitas bank. tetapi hal ini sejalan dengan hasil penelitian  

(Naomi, 2009)  yang menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank.  

   Kondisi Bank Syariah dalam krisis keuangan global yang ditunjukan 

dalam perkembangan dari tahun 2005 sampai 2009 menunjukkan adanya 

kenaikan pada tingkat imbalan/fee/bonus/bagi hasil di akhir tahun 2008. Seiring 

dengan kenaikan tingkat imbalan/fee/bonus/bagi hasil, tingkat penyaluran 

pembiayaan semakin tinggi namun masih dalam batas yang aman  (Sudarsono, 

2009). 

Pembiayaan adalah faktor penting dalam menentukan margin laba yang  

dihasilkan oleh suatu bank. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah 

adalah pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan 
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pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, 

yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan Antonio (2012:160). 

Dalam lima tahun terakhir (2009-2013), aset BMI tumbuh hampir tiga kali 

lipat dari Rp. 12,6 Triliun menjadi Rp. 47,9 Triliun hingga semester I 2013. 

Pertumbuhan aset ini membawa dampak positif pada posisi market share BMI 

dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Masih pada periode yang sama, 

BMI menguasai market share perbankan syariah sebesar 29,92% dari total market 

share perbankan syariah di tanah air sebesar 4,9% (www.muamalatbank.com). 

Pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dinilainya diukur dengan 

uang, menurut Kasmir (2009:31) dalam menentukan harga atau mencari 

keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu pembiayaan 

berdasarkan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan  

(murabahah), pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

dan pembiayaan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 

lain (ijarah waiqtina). 

Jika dilihat di laporan keuangan tahunan bahwa pada tahun 2005 sampai 

dengan 2012 laba bersih pada BMI dalam perkembangannnya cenderung 

mengalami peningkatan dan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah mengalami fluktuasi.  

Laba bersih BMI pada tahun 2006 tercatat senilai Rp. 108,36 Miliar, 

mengalami kenaikan sebesar 1,59% dibanding Laba bersih tahun 2005 sebesar 

Rp. 106,66, sedangkan pada pembiayaan tahun 2006 didominasi oleh pembiayaan 

mudharabah yang mencapai 2,357,4 Miliar atau naik 39,25% dibanding posisi 

sebelumnya sebesar 1,692,9 dan pada pembiayaan musyarakah membukukan 

pertumbuhan yaitu sebesar Rp. 421,3 Miliar, atau 1,05%, dari sebesar Rp. 818,8 

Miliar menjadi sebesar Rp. 397,5 Miliar, di akhir tahun 2006. 
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 Laba bersih BMI pada tahun 2008 tercatat senilai Rp. 207,21 Miliar,  

mengalami kenaikan sebesar 42,58% dibanding laba bersih tahun 2007 sebesar 

Rp. 145,33 Miliar, sedangkan pembiayaan mudharabah tercatat Rp. 1.398,86 

Miliar atau turun 28,01% dibanding posisi tahun 2008 yang sebesar Rp. 1.943,16 

Miliar. Penurunan ini didorong oleh turunnya pembiayaan pada sektor jasa dan 

usaha. Pembiayaan pada sektor ini turun 27,51% dari Rp. 1.647,49 Miliar menjadi 

Rp. 1.194,31 Miliar pada tahun 2009. Pembiayaan musyarakah pada sektor ini 

meningkat dari Rp. 1.768,6 Miliar menjadi Rp. 3,077,6 Miliar atau naik 74,01%. 

 Laba bersih BMI dibanding laba bersih pada tahun 2010 tercatat senilai Rp 

170,93 Miliar, dari tahun 2009 sampai dengan 2010 laba bersih BMI mengalami 

penurunan sebesar 71% sedangkan pada pembiayaan tahun 2009 didominasi oleh 

pembiayaan musyarakah yang mencapai Rp 4.602,19 Miliar atau naik 49,54% 

dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.077,60 Miliar. Peningkatan 

pembiayaan musyarakah ini didorong oleh pertumbuhan yang cukup besar pada 

sektor ekonomi jasa dan usaha. Pembiayaan mudharabah yang mencapai Rp.  

5,979,0 Miliar atau naik 29,91% dibanding posisi sebelumnya sebesar Rp. 

4,602,1. 

 Laba Bersih Pada tahun 2012 tercatat senilai  Rp. 389,41 Miliar, yang 

merupakan peningkatan sebesar 42,31% dibandingkan laba bersih tahun 2011 

sebesar Rp. 273,62 Miliar sedangkan Pembiayaan mudharabah sampai dengan 

akhir tahun 2012 tercatat meningkat sebesar Rp. 421,2 Miliar, atau 26,92%, dari 

sebesar Rp. 1,564,3 menjadi 1,985,5 Miliar diakhir tahun 2012 dan pembiayaan 

musyarakah membukukan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp. 

6,719,1 Miliar, atau 36,88%, dari sebesar Rp 6,100,6 Miliar menjadi sebesar Rp. 

12,819,7 Miliar, di akhir tahun 2012. 

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai 

akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya 

kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut 

diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat 

kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan 

tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. apabila terjadi kerugian dalam 
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musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang 

melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank 

yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai 

piutang musyarakah jatuh tempo. 

 Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh 

bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah bank serta 

pengaruh eksternal yaitu BI Rate dan kurs terhadap laba bersih, dan penulis 

mencoba untuk  mengungkapkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, BI 

rate dan Kurs Rp-USD Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat 

Indonesia (BMI) Sebelum dan Sesudah Krisis Periode 2005-2012” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini, permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perkembangan pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD serta laba bersih pada BMI  sebelum 

dan sesudah krisis periode 2005-2012? 

2.  Bagaimana pengaruh secara simultan pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD serta laba bersih pada BMI  sebelum 

dan sesudah krisis periode 2005-2012? 

3. Bagaimana pengaruh secara parsial pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD serta laba bersih pada BMI  sebelum 

dan sesudah krisis periode 2005-2012? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk diajukan  sebagai salah satu syarat 

dalam menyelesaikan program studi manajemen S-1, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan musyarakah, pembiayaan 

mudharabah BI rate dan Kurs Rp-USD serta laba bersih pada BMI  sebelum 

dan sesudah krisis periode 2005-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD terhadap laba bersih 

pada BMI  sebelum dan sesudah krisis periode 2005-2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD terhadap laba bersih 

pada BMI  sebelum dan sesudah krisis periode 2005-2012. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman 

bagian dari proses pembelajaran. Sehingga lebih memahami bagaimana 

aplikasi dan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dibanding dengan 

praktik sesungguhnya.  

2. Perusahaan, yaitu dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki 

apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

3. Pihak lain atau peneliti lain, yaitu untuk  menjadikan skripsi ini sebagai 

referensi dalam memahami atau melanjutkan dan mengembangkan mengenai 

masalah didalam topik skripsi ini. 

4. Pengembangan ilmu, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

ilmiah bagi pengembangan konsep khususnya bidang ekonomi syariah. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Bank Syariah menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat. 

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 



8 

 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat adalah Bank Syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.   

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang mengoperasikan sesuai dengan prinsip syariat islam 

Muhammad (2005: 13). 

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) 

antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan 

unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (deficit units). Melalui bank, 

kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan 

sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam Bank Syariah,  

hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan 

kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana            

(shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu tingkat laba 

Bank Syariah tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para 

pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat 

diberikan  kepada nasabah penyimpan dana Sudarsono (2008:65). 

  Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang 

mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui 

aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan 

efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis 

terhadap terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan 

secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, rugi-laba, arus kas dan 

perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang 

posisi keuangan perusahaan. Didalam laporan keuangan itu akan terlihat data 

kuantitatif dari harta, utang, modal, pendapatan dan biaya-biaya dari perusahaan 

yang bersangkutan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (2009:1) 

adalah sebagai berikut: 
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“laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan, 

laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan 

arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 

Permasalahan risk and return tidak hanya dibahas dan didiskusikan 

didunia ekonomi khususnya keuangan tapi berbagai disiplin ilmu yang telah 

melibatkan risk and return sebagai topik yang penting, termasuk topik yang saya 

teliti yang berhubungan dengan risk and return, hal-hal yang berkaitan dengan 

pembiayaan guna mendapatkan hasil usaha selalu dihadapkan pada risiko. 

     Menurut Ricky W . Griffin dan Ronald J .Ebert dalam buku Fahmi & Hadi, 

(2009:150) risiko adalah uncertainly about future events, bentuk keadaan  

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan 

keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. 

Risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan 

risiko tidak sistematis (unsystematic), risiko sistematis (systematic risk) atau risiko 

pasar (market risk) adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan strategi 

diversifikasi. Ketika suatu portofolio berisikan semakin banyak aset maka risiko 

portofolio akan cenderung turun, namun risiko tersebut tidak dapat dihilangkan 

dengan strategi diversifikasi. Risiko yang dapat dihilangkan dengan strategi 

diversifikasi dinamakan risiko tidak sistematis (unsystematic risk) Arifin (2005 

:28).  

 Systematic risk disebut juga risiko pasar karena berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan, risiko ini terjadi karena 

kejadian diluar kegiatan perusahaan, seperti: risiko kurs mata uang (kurs) dan 

tingkat suku bunga. 

Ibarat suatu koin, imbas hasil dan risiko akan senantiasa melekat pada 

suatu bisnis. Islam mengakui adanya keuntungan sebagaimana diakuinya risiko. 

Dalam suatu kaidah fikih disebutkan “alghunnu bil ghurmi” dan al khajaru bidh 

dhamani “ atau dikenal dalam istilah keuangan modern dengan “risk-return trade-

off Wahyudi,dkk. (2012:81), Arti dari keduanya adalah apabila ingin 
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mendapatkan return, harus bersedia menanggung risiko Semakin tinggi tingkat 

return yang diharapkan, semakin tinggi risiko yang dihadapi. 

Setiap return selalu beriringan dengan risiko, sehingga risiko dominan 

dalam Perbankan Syariah adalah risiko terkait dengan pembiayaan. Dalam syariah 

risiko tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditransfer atau dibagi atau dikelola. 

Oleh karena itu ekonomi syariah lebih mendorong pembiayaan berbasis bagi 

hasil, di mana return maupun risiko dibagi kepada para pihak yang bekerjasama. 

Perbankan Konvensional maupun syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tersebut dapat berupa faktor fundamental ekonomi, diantaranya kurs dan tingkat 

suku bunga (kurs), lalu faktor internalnya yaitu pembiayaan musyarakah dan 

pembiayaan mudharabah. 

Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan 

mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam perekonomian 

Indonesia. Bank-bank umum (konvensional) dalam operasionalnya sangat 

tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan Bank 

Konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. 

Sedangkan dalam Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, yang ada adalah 

prinsip bagi hasil (profit sharing) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan 

dananya. 

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau 

menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar 

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh 

nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).  

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia  dan diumumkan kepada 

publik (www.bi.go.id). 

Menurut nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam 

satuan mata uang lain. nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta 

asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda (Samuelson, 

2004:305).  
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Kurs satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila kurs mata uang 

tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Fluktuasi atas perubahan kurs merupakan 

pusat perhatian pasar mata uang luar negeri (foreign exchange market) 

(Manurung dan Manurung, 2009), Melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar 

Amerika telah memaksa otoritas moneter untuk menaikkan tingkat suku bunga. 

Hal ini dimaksudkan agar pemegang aset rupiah tidak beralih ke dollar Amerika. 

Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

suatu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, yang dimaksud 

dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah adalah penyediaan uang atas tagihan yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

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

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

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan Antonio (2012:90). 

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

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

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus harus 

bertanggungjawab atas kerugian tersebut Antonio (2012:95). 

Pembiayaan mudharabah dengan musyarakah hampir mirip hanya dalam 

Bank Syariah pembiayaan musyarakah akan membiayai 100% kebutuhan dana 

dari proyek usaha tersebut. Sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya akan menjalankan proyek/usaha tersebut dengan sebaik – baiknya dan 
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bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Penerimaan pendapatan 

bagi hasil ditentukan oleh besarnya nisbah bagi hasil adalah nisbah antara bank 

(mudharib) dan deposan ( shahibul maal) untuk saving account adalah 50%:50%, 

Sedangkan investment account adalah 30%:70% Antonio (2012:142). 

Pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan hasil penelitian 

(Arfan dan Darwanis,2012) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah 

berpengaruh terhadap profitabilitas dan hasil penelitian (Purnamasari,2009) 

menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih. 

Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi 

dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya  Irham & Yovi (2009: 149) 

adapun menurut R.J Shook return merupakan laba investasi, baik melalui bunga 

ataupun dividen. 

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan 

syariah terdiri dari dua sistem yaitu profit sharing (bagi hasil) atau revenue 

sharing (metode bagi pendapatan). Menurut etimologi Indonesia  profit sharing 

adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit 

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total 

revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). 

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada 

perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, Di 

mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari 

pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.  

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata 

yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. sharing adalah bentuk 

kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian. Revenue sharing berarti 

pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam arti lain revenue 

merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang 

dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari 

suatu produksi. Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total 
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biaya (total cost) dan laba (profit). Laba bersih (net profit) merupakan laba kotor 

(gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan. 

Laba bersih yang diperoleh Bank Syariah adalah pendapatan yang diterima 

dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek atau usaha setelah adanya perhitungan 

laba bersih, dapat diketahui sejauh mana Bank Syariah berhasil dalam mengelola 

proyek tersebut. 

Menurut Muhammad (2005:65) pengertian dari Laba bersih adalah 

mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak 

atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan yang 

hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami 

kenaikan atau terdapat pengumuman deviden. 

 Laba bersih adalah jumlah tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel 

yang dikurangkan dengan penerimaan bank, kelebihan pendapatan (income ) di 

atas pengeluaran (expenditure) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus : Y – 

EX ( Komarudin Sastra Dipoera, 2004:270). 

Pembiayaan musyarakah dan mudharabah berdasarkan hasil penelitian 

(Arfan dan Darwanis,2012) menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan 

musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas dan 

hasil penelitian (Purnamasari,2009) menunjukkan bahwa hanya pembiayaan 

mudharabah saja yang berpengaruh terhadap laba bersih. 

Berdasarkan hasil penelitian Naomi (2008) BI rate tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank dan kurs Rp-USD berpengaruh terhadap profitabilitas 

bank. sedangkan hasil penelitian Naceur (2003) menunjukkan bahwa tingkat suku 

bunga  berpengaruh profitabilitas. 

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai pembiayaan 

musyarakah, pembiayaan mudharabah, Bi rate, kurs Rp-USD dan laba bersih 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 



14 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti (tahun) 
Judul Indikator 

Penelitian 

Variabel  

Hasil X1 X2 X3 X4 Y 

Musy Mudh BI Rate Kurs Profit 

Fahrul, Arfan 
dan Darwanis 
(jurnal 
akutansi 
pascasarjana 
Universitas 
Syiah Kuala, 
Volume 2, No. 
1 
, November 
2012 

Pengaruh 
Tingkat Risiko 
Pembiayaan  
Musyarakah 
dan 
Pembiayaan 
Murabahah  
Terhadap 
Tingkat 
Profitabilitas 
Bank Syariah  
(studi pada 
bank aceh 
syariah cabang 
banda aceh) 
 

� 
 
 

�      - 
 
 

    - 
 
 

� 
 
 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa  risiko 
pembiayaan 
musyarakah dan 
risiko pembiayaan 
murabahah secara 
bersama-sama 
(simultan) variabel 
X berpengaruh 
positif terhadap Y 
dan pengujian 
secara parsial 
bahwa X1 & X2 
berpengaruh positif 
terhadap Y 

Yesi Oktriani 
(2010) 
 
 
 
 
 

Pengaruh 
Pembiayaan 
Musyarakah, 
Mudharabah 
Dan 
Murabahah 
Terhadap 
Profitabilitas  
 (Studi Kasus 
Pada PT. 
Bank 
Muamalat 
Indonesia,Tbk 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

   - 
 
 
 
 
 

� 
 

 
 
 
 

Hasil penelitian ini 
menunjukan secara 
simultan bahwa 
variabel X 
berpengaruh 
terhadap Y dan 
pengujian secara 
parsial X1 & X2 
tidak berpengaruh 
sedangkan X3 
berpengaruh. 
 

Imam Agus 
Setiyantoro 
(2012) 

 

Pengaruh 
Tingkat Inflasi, 
Suku Bunga 
Sbi, Kurs 
Rupiah Dan 
Ukuran 
Perusahaan 
Terhadap Laba 
Bersih (Net 
Profit) 

- - - � � Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa secara 
simultan variabel 
tingkat inflasi, 
suku bunga SBI, 
kurs rupiah, dan 
ukuran perusahaan 
berpengaruh 
terhadap laba 
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Perusahaan 
Sektor 
Pertambangan 
2006-2010 
 

bersih. Secara 
parsial, variabel 
nilai kurs dan 
ukuran perusahaan 
yang memiliki 
pengaruh terhadap 
laba bersih.  

Febrina 
Dwijayanthy 
dan Prima 
Naomi (2009) 
 
 
 
 
 

Analisis 
Pengaruh 
Inflasi, BI 
Rate, dan Nilai 
Tukar Mata 
Uang Terhadap 
Profitabilitas  
Periode 2003-
2007. 
(Jurnal  
Program 
Studi 
Manajemen 
Vol.3 (2): 87-
98,) 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 

Variabel inflasi 
dan nilai tukar 
rupiah berpengaruh 
negatif terhadap 
profitabilitas. 
Sementara variabel 
BI rate tidak 
berpengaruh 
terhadap 
profitabilitas bank.  
 
 

Sapta Lirantia 
Purnamasari 
(2009) 
 

Pengaruh 
Pembiayaan 
Mudharabah, 
Pembiayaan 
Musyarakah 
dan 
Pembiayaan 
Murabahah 
Terhadap Laba 
Pada Bank 
Syariah 
Periode 2000-
2008. 

- 
 

� 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Hasil Penelitian 
menunjukkan 
bahwa secara 
simultan 
berpengaruh 
terhadap laba 
bersih.  Sementara 
secara parsial yang 
berpengaruh 
pembiayaan 
mudharabah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disederhankan dengan bagan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Penulis 

Keterangan : 

           : diteliti 

           : tidak diteliti 

 

 

BANK SYARIAH 

( BMI) 

Pembiayaan 

RISK RETURN 

Sistematis Tidak 
Sistematis 

Musyarakah Mudharabah 

Laba bersih 

- Tingkat investasi 
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- Definisi anggaran 
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pembayaran dan 

perdagangan 

- KURS USD 

- BI RATE  
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan 

kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka penulis mengeluarkan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD serta laba bersih pada 

BMI  sebelum dan sesudah krisis periode 2005-2012. 

2. Terdapat pengaruh  secara parsial antara pembiayaan musyarakah, 

pembiayaan mudharabah, BI rate dan kurs Rp-USD serta laba bersih pada 

BMI  sebelum dan sesudah krisis periode 2005-2012. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian maka metode penelitan yang 

digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, tujuan dari penelitan deskriptif 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan 

frekuensi terjadinya terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan 

memaksimumkan realibilitas (Nazir 2005 : 89). 

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian 

yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima (Rasyad 2003 :6). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada 

pada data yang akan diolah menguji hipotesis dari data dan fakta yang ada. Alat 

analisis yang digunakan menggunakan analisis statistik, yaitu menggunakan 

analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji regresi. Dengan metode ini penulis 

dapat mengetahui besarnya pengaruh variable-variabel independen terhadap 

variabel dependen serta besarnya hubungan yang terjadi. Untuk menguji hipotesis 

secara simultan digunakan dengan uji statistik F. sedangkan untuk menguji 

hipotesis secara parsial dengan uji statistik t dari masing-masing variabel.  
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1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian BMI yang 

terdaftar di BEI. Beralamat di Jl. MH, Thamrin No.5 Jakarta telepon (021) 

2300509, melalui data yang diperoleh dari situs http://www.muamalatbank.com, 

adapun penelitian dilakukan dari bulan oktober 2013 sampai dengan selesai. 


