
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pesatnya pendirian dan perkembangan bank syariah di dunia telah 

memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa perbankan untuk 

menikmati produk-produk perbankan dengan metode nonbunga. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa dunia perbankan internasional telah mengadaptasi prinsip 

ekonomi yang ditawarkan oleh Islam, di samping prinsip ekonomi konvensional 

yang selama ini berlaku.  

Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat islam 

untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya, dan dalam rangka 

memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai 

dengan perintah agamanya, dan memilih alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa 

perbankan yang dirasakan lebih sesuai, yaitu bank yang berusaha sebisa mungkin 

untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam. Indonesia sebagai 

negara yang penduduknya beragama Islam terbesar didunia juga telah merasakan 

kebutuhan akan adanya bank yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-

kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk di 

Indonesia yang beroperasi tanpa riba.  

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, 

seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 

(intermediary institution), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam 

bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan 

kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, 

yaitu prinsip pembagian keuntungan (profit lost sharing principl) Seperti Bank 

Konvensional, Bank Syariah juga memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa-jasa 

pembiayaan yang diberikan Bank Syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa 

pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Konvensional. 



Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan lembaga syariah adalah 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik bagi hasil ini dikemas 

dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah. Jenis pembiayaan lainya dikemas dalam pembiayaan berakad atau 

sistem jual beli yaitu pembiayaan murabahah, ba i assalam, ba i istishna 

(Muhammad Syafii Antonio, 2007:156).  

Kualitas pembiayaan pada dasarnya dilihat dari tingkat pengembaliannya. 

Menurut Muhammad (2004:109) bahwa penelitian kualitas produktif bank syariah 

mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 pasal 3 tentang Kualitas Aktiva 

Produktif bagi Bank Syariah, kualitas piutang ditetapkan menjadi lima 

golongan yaitu lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang 

lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). 

Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan 

yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah (Non 

Performing Finance). Tingkat NPF yang tinggi pada suatu bank syariah 

menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Hal tersebut wajar terjadi 

sebagai konsekuensi dari proses pengembalian keputusan yang mengandung 

risiko. Besar kecilnya resiko pembiayaan yang timbul sebagai akibat NPF 

menunjukan kinerja suatu Bank. 

Fenomena yang terjadi pada artikel di (www.google.com, 24 Desember 
2008) menyatakan bahwa: 

Pemicu yang menjadikan risiko pembiayaan ialah pertumbuhan 
pembiayan yang tidak ekspansif. Pembiayaan dengan peningkatan 
likuiditas diharapkan akan mengecilkan risiko pembiayaan 
dimana dengan kecilnya risiko pembiayaan akan berpengaruh 
pada profitabilitas.

  

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua pembiayaan dapat 

dikembalikan secara sempurna, apa lagi dengan pertumbuhan pembiayaan tidak 

ekspansif dari waktu ke waktu yang mana akan timbul risiko yang dihadapi oleh 

http://www.google.com


pihak bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada 

masyarakat. Risiko ini dapat dinamakan dengan risiko pembiayaan yang 

merupakan perbandingan antara saldo kredit bermasalah (non performing loan) 

dengan total pembiayaan secara keseluruhan (total loan). Faktor lain yang yang 

menjadi penyebab tingginya tingkat pembiayaan adalah ketidakmampuan bank 

dalam memenuhi kebutuhan likuiditas. Bank mengalami kesulitan likuiditas 

karena dampak NPF, yaitu penghasilan yang diperoleh bank semakin rendah. 

Pada penelitian ini, penulis akan membahas pada salah satu jenis 

pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah 

yang merupakan salah satu pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. 

Menurut Septiana Ambarwati (www.ekonomi-syariah.com) mengatakan 

bahwa: 

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih 
dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal 
tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena 
diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih 
mendominasi. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan 
lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan 
disalurkannya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada 
usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus 
ada return yang dibagi, hal tersebut hanya bisa terjadi bila uang 
digunakan untuk usaha produktif.

  

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat relevan 

dengan keadaan ekonomi negara Indonesia yang sedang dilanda krisis, karena 

melalui skema pembiayaan mudharabah ini diharapkan bank syariah dapat 

mengakomodir kebutuhan permodalan pada sektor ekonomi riil. Pengusaha kecil 

dan menengah pun akan sangat tertolong bila diberikan kepercayaan oleh bank 

untuk mengembangkan usahanya. Namun dalam kenyataannya, skema 

pembiayaan mudharabah ini belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada 

bank syariah. Hal ini terjadi karena ada kekhawatiran bank syariah terhadap 

berkurangnya keuntungan (profitabilitas) manakala skema pembiayaan 

mudharabah ini menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah. 

http://www.ekonomi-syariah.com


Tingkat kesehatan bank merupakan salah satu indikator dalam menilai 

kualitas bank, sehingga akan memberikan kepercayaan dan rasa aman terhadap 

nasabahnya. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

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

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dengan kesepakatan 

di muka. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemillik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya 

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi i Antonio, 

2007). 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank 

mengandung resiko kegagalan atau kemacetan pelunasan sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank, pembiayaan mudharabah pun memiliki 

risiko. Risiko yang terdapat dalam mudharabah terutama dalam penerapannya 

dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut : (1) Side Streaming 

nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebut dalam kontrak (moral hazard). 

(2) Lalai dan kesalahan yang disengaja. (3) Penyembunyian keuntungan oleh 

nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (adverse selection) (Syafi I Antonio, 2007). 

Faktor lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menilai kesehatan 

bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukan 

kemampuan suatu entitias usaha untuk menghasilkan laba. Kegiatan bisnis bank 

umum 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. 

Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayan diragukan 

yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah (Non 

Performing Finance). Tingkat NPF yang tinggi pada suatu bank Syariah 

menunjukan suatu bank yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan 

profitabilitas pada bank syariah menjadi umum. Untuk itu penelitian ini bertujuan 



untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat ririko pembiayaan mudharabah 

terhadap profitabilitas.. 

Adapun rujukan penelitian sebelumnya yang diambil penulis, yaitu : 

Skripsi oleh Dian Nuary (2008) mahasiswi Widyatama yang berjudul Pengaruh 

Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank 

Syariah . Perbedaannya terletak pada jenis pembiyaan Murabahah sedangkan 

dalam penelitian kali ini meneliti jenis pembiayaan Mudharabah. Rasio yang 

dipakai dalam penelitian ini adalalah ROA(return on asset). 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat 

risiko sebuah produk pembiayaan yang dijalankan pada bank syariah terhadap 

tingkat profitabilitas yang terjadi pada bank tersebut dengan judul :   

Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap 

Tingkat Profitabilitas Bank Syariah .  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah-masalah yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan mudharabah di Bank Syariah. 

2. Bagaimana tingkat profitabilitas bank di Bank Syariah. 

3. Adakah pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat 

profitabilitas Bank Syariah.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan 

menyimpulkan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara risiko kredit 

pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas Bank Syariah.   



1.3.2 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas Bank 

Syariah.  

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian sebelumnya dan 

diperoleh informasi yang akurat dan relevan, maka kegunaan yang diharapkan 

dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Dunia Perbankan,  

Penulis berharap penelitian ini akan dapat menjadi masukan yang berguna 

bagi dunia perbankan dalam menyalurkan pembiayaanya dan menjadi 

masukan yang berguna agar dapat meningkatkan kinerja bank dengan 

pengembangan industri perbankan di indonesia, khususnya perbankan syariah. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai alternatif arah 

pengembangan industri perbankan di masa yang akan datang yang akan 

berkaitan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil. 

3. Bagi penulis,  

a. Menambah wawasan praktik mengenai bank syariah khusunya murabahah 

dalam pengaruhnya dengan profitabilitas pada bank syariah dan dapat 

membandingkan antara konsep yang telah ada dipelajari praktiknya di 

dunia yang sebenarnya yang ada kaitanya dengan kesehatan bank. 

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas 

Widyatama. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas 

mengenai judul yang diteliti.   



1.5 Kerangka Pemikiran 

Kegiatan perbankan di indonesia diatur oleh peraturan Undang-Undang 

Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998, definisi bank dan bank umum dijelaskan sebagai berikut :   

Bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk 
pinjaman lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  
(Pasal 1 dan 2). 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 
secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam 
kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
(Pasal 1 dan 3).  

Dari definisi bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menghimpun 

dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat itu sendiri, sebagai 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial 

intermediatery). 

Dalam definisinya adapun definisi dari Bank Syariah dalam UU No. 10 

tahun 1998 yaitu : 

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatanya memberikan jasa 
dalam lalu lintas pembayaran .  

Berdasar dari definisi tersebut, prinsip utama operasional bank 

berdasarkan prinsip syariah adalah hukum islam yang berdasarkan dari Al-Quran 

dan Al-Hadist, bank islam ini dikembangkan berdasarkan tidak diperbolehkanya 

pemisahan antara masalah duniawi dan masalah agama. Dasar tersebut 

menjadikan kepatuhan terhadap semua aspek dari kehidupan yang artinya 

mencangkup ke segala hal termasuk transaksi-transaksi bisnis sesuai dengan 

prinsip syariah. Salah satu aspek dalam prinsip islam yaitu melarang adanya riba 

dan persepsi uang sebagai alat tukar dan sarana membayar kewajiban keuangan, 



tetapi bukan sebagai komoditi. Larangan terhadap riba tersebut tercantum dalam 

Al-Quran surat Al-imran ayat 130 yang artinya :  

hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan .  

Dari penjelasan ayat di atas, dapat diambil makna bahwa sebaiknya umat 

muslim tidak menggunakan riba.  

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah mempunyai peran yang 

cukup penting bagi aktivitas perekonomian. Untuk keperluan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan bank syariah, lembaga ini pun menerbitkan laporan 

keuangan setiap periodenya.  

Pada penelitian ini, penulis akan membahas pada salah satu jenis 

pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah 

yang merupakan salah satu pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. 

Pengertian Mudharabah menurut PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 

Syariah : 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal 
(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi 
hasil menurut kesepakatan di muka.

  

Skema pembiayaan mudharabah ini belum menjadi skema pembiayaan 

yang utama pada bank syariah. Hal ini terjadi karena ada kekhawatiran bank 

syariah terhadap berkurangnya keuntungan (profitabilitas) manakala skema 

pembiayaan mudharabah ini menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank 

syariah. Dalam dunia perbankan, pembiayaan yang mengalami masalah ini 

dinamakan pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF). 

Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi operating income. Jika NPF 

semakin tinggi maka operating income semakin rendah dan sebaliknya. Apabila 

tingkat NPF tinggi maka artinya terjadi suatu masalah dalam pengembalian 

pembiayaan oleh nasabah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 

menurunnya pendapatan operasi utama, akibat dari adanya pembiayaan yang 



bermasalah. Pada bank syariah pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan 

dari penjualan, pendapatan dari bagi hasil dan pendapatan dari ijarah, bila terjadi 

pembiayaan bermasalah, maka akan menurunkan tingkat pendapatan dan 

berdampak pada kecilnya laba bersih (net income) yang diperoleh oleh bank. 

Beberapa literature menyebutkan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah 

yang dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas 

bank yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat profitabilitas, peneliti 

menggunakan rasio ROA (return on asset). Rasio ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

asset tertentu atau penilaian terhadap pengembalian atas aktiva. Dalam teori 

menyatakan  Tingkat risiko pembiayaan memiliki hubungan dan akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

 

Pembiayaan 

mudharabah termasuk dalam kelompok aktiva sehingga rasio yang relevan 

dengan pengukuran profitabilitas adalah ROA.   

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran 

maka dapat diambil satu hipotesisyang menyatakan bahwa :  

Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah .            



Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran  
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1.5.1 Penelitian 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dian Nuary pada Tahun 2008  

dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah . 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian 
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Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, jika peneliti Pada Variabel X nya 

dipengaruhi oleh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah.  

1.6  Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia,  objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang yang bertujuanuntuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-

sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode verifikatif adalah metode 

yang bekerja untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu 

pengujian hipotesis. Data-data yang diperoleh tersebut diproses, dianalisis, lebih 

lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh 

gambaran mengenai objek tersebut dan ditarik kesimpulan mengenai masalah 

yang diteliti. Data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari laporan 

pembiayaan yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

1. Pendekatan Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data 

kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah 

literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa 

buku, jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. 

Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar 

teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam 

menganalisis masalah yang diteliti, dan sebagai pedoman untuk 

melakukan studi dalam penelitian di lapangan.     



1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada tiga bank umum syariah yaitu Bank 

Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri Indonesia dan Bank Syariah 

Mega Indonesia, yang diperoleh dari website BEI Jakarja yaitu www.google.com, 

www.idx.co.id, www.pkesinteraktif.com

 

dan sumber-sumber lainnya. Adapun 

waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2010 sampai dengan selesai.                         

http://www.idx.co.id
http://www.pkesinteraktif.com

