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1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-

pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memeperlancar lalu lintas pembayaran. Kepercayaan merupakan falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha bank. Adanya kepercayaan menyebabkan masyarakat  

menitipkan dananya dan karena adanya kepercayaan pula maka bank mau 

meminjamkan dananya ke masyarakat. Apabila landasan ini lemah, maka 

eksistensi usaha perbankan juga akan menjadi lemah (Muhammad Syafii Antonio, 

2007:256). 

Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak dapat dipisahkan dari 

dunia perbankan. Dikaitkan dengan masalah pendanaan, hampir semua segi 

aktifitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang 

dapat menjamin berjalannya aktifitas usaha atau bisnis. Bank sebagai lembaga 

yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam memberikan pinjaman 

maupun bank sebagai lembaga yang dapat menampung dana yang ada di 

masyarakat merupakan alternatif yang banyak dipilih. 

Melihat kondisi perbankan yang ada, pemerintah melakukan berbagai 

upaya kebijakan,  diantaranya melakukan restrukturisasi dalam rangka penyehatan 

kembali dunia perbankan yaitu mengatasi dampak krisis melalui penyehatan bank 

dari sisi pasiva maupun aktiva. Upaya perbaikan di sisi pasiva dilakukan untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat (yang ditujukan untuk meningkatnya 

dana pihak ketiga) dengan melanjutkan pelaksanaan program penjaminan 

pemerintah dan memperbaiki struktur permodalan melalui rekapitalisasi, 

sedangkan upaya perbaikan di sisi aktiva ditujukan untuk memperbaiki kualitas 

aktiva produktif antara dilakukan dengan melakukan restrukturisasi kredit 

(www.wikipedia.org/perbankan_syariah2007). 



Selain itu pemerintah juga berupaya untuk membangun kembali sistem 

perbankan nasional, yang meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan 

integritas serta pemantapan pengaturan dan pengawasan bank. Dalam rangka 

pengembangan infrastruktur, salah satu upaya yang dilakukan adalah 

mengoptimalkan fungsi perbankan yaitu dengan pengembangan sistem perbankan 

syariah. 

Keberadaan sistem perbankan syariah pertama kali diatur dalam UU No.7 

Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 yang kemudian 

disempurnakan dengan UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan ketegasan dan 

peluang yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah. Bank umum 

berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 ini dibolehkan menjalankan dual banking 

system yaitu operasi secara konvensional dan syariah sekaligus sepanjang operasi 

tersebut dilakukan secara terpisah dengan membentuk cabang-cabang dan unit-

unit khusus syariah di kantor pusatnya. 

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya bank 

konvensional juga mempunyai fungsi utama yaitu sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary institution). Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank 

syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 

memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan 

sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu 

dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan 

ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam (Muhammad 

Syafii Antonio, 2007:354). 

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang 

penerapan riba dan melarang penerapan transaksi yang didasarkan pada motif 

spekulasi membuat bank syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang 

memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil dan hal inilah yang menjadi 

keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Operasi bank syariah yang 

menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah 

penyakit negatif spread yang dialami oleh bank konvensional, karena konsekuensi 



dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional adalah bank harus 

menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dananya pada saat suku 

bunga kredit lebih rendah dibandingkan suku bunga simpanan (dana pihak ketiga 

yang disimpan di bank).  

Ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sejumlah bank 

konvensional goncang dan akhirnya dilikuidasi karena mengalami negatif spread, 

yang akhirnya tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada masyarakat. 

Kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah selama krisis berlangsung 

telah membuat bank-bank konvensional (dengan sistem bunga) mengalami bunga 

negatif (negatif spread). Akibatnya dalam masa satu tahun, 64 bank terlikuidasi 

dan 45 lainnya bermasalah yang masuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) yang 

berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal 

ini terjadi karena bank harus membayar bunga simpanan nasabah yang jauh lebih 

tinggi dari pada bunga kredit  yang diterimanya dari debitur 

(www.alumnimanawipari.com). 

Kondisi tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap perbankan 

syariah (yang memakai sistem bagi hasil). Hal ini terjadi disebabkan bank syariah 

tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para 

nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai 

dengan margin keuntungan yang diperoleh bank, dengan sistem ini bank syariah 

tidak akan mengalami  negatif spread  sebagaimana dialami oleh perbankan 

konvensional yang memakai sistem bunga. Masyarakat modern membutuhkan 

pelayanan bank yang cepat dan tepat dengan segala perangkat dan jaringan 

bisnisnya adalah masyarakat yang terampil dan terpercaya, karena itu bank tidak 

terlepas dari gerak gelombang konjungtur ekonomi dan perdagangan. Selain itu, 

ekonomi masyarakat akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan 

dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

Kegiatan bisnis bank umum dapat dikatakan berhasil apabila dapat 

mencapai sasaran bisnis yang telah ditentukan. Walaupun sasaran masing-masing 

bank berbeda, ada satu sasaran sama yang harus dicapai oleh bank umum 

manapun, yaitu mendapatkan keuntungan yang layak. Bank dikatakan sehat 



apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang ditipkan kepada mereka, 

dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan sumbangan yang berani 

terhadap perkembangan ekonomi yang nasional. Ketiga macam tugas tersebut 

hanya mungkin dijalankan dengan baik apabila bank dapat memperoleh 

keuntungan yang memadai (Tanty Fatimah, 2004 : 5). 

Dalam usaha memperoleh keuntungan, para pengelola bank selalu 

dihadapkan pada pilihan yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui 

penyaluran kredit dengan konsekuensi risiko yang cukup tinggi. Mengingat 

penyaluran kredit tergolong aktiva produktif dengan tingkat penerimaan yang 

tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran juga mengandung risiko yang cukup 

tinggi. 

Dalam menilai tingkat kesehatan bank, kredit atau pembiayaan merupakan 

salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus karena kredit merupakan 

pos harta (asset) terbesar sekaligus sumber-sumber  penghasilan terbesar bagi 

bank, selain itu rapuhnya dunia perbankan diakibatkan antara lain diakibatkan 

oleh proporsi kredit bermasalah (non performing loan) yang besar. Kredit 

merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Setiap fasilitas kredit 

mempunyai tingkat kemungkinan realisasi pembayaran kembali oleh debitur yang 

berbeda-beda atau tingkat kolektibilitas yang berbeda-beda. Kualitas kredit dinilai 

berdasarkan kolektibilitasnya yang pada prinsipnya berdasarkan kontinuitas 

pembayaran kembali oleh debitur. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia 

No. 5/7/PBI/2003, kolektibilitas pembiayaan digolongkan menjadi empat kategori 

antara lain menjadi lancar (pass), kurang lancar (substandard), diragukan 

(doubtfull), dan macet (loss) (Iwan Setiawan, 2003 : 3). 

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kredit dapat dikembalikan 

secara sempurna. Artinya akan timbul risiko yang dihadapi pihak bank karena 

menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko ini 

dapat dinamakan risiko kredit yang merupakan perbandingan antara saldo kredit 

bermasalah (non performing loan) dengan total pembiayaan secara keseluruhan 

(total loan). 



Potensi terjadinya kredit bermasalah dalam bentuk tingkat risiko kredit 

yang dialami oleh bank konvensional juga dialami oleh bank syariah. Praktik 

pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan islami adalah 

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

dikemas dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah dikemas dalam 

pembiayaan berakad atau sistem jual beli yaitu pembiayaan Murabahah, Ba’i as-

salam dan Ba’i istishna (Muhammad Syafii Antonio, 2007: 156) 

Pada praktik pembiayaan dengan sistem jual beli, pembiayaan murabahah 

merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan 

syariah di Indonesia. Praktik murabahah merupakan bentuk jual beli yang tidak 

ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Namun demikian, bentuk 

jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah 

beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan 

ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya. 

Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara 

tunai maupun cicil.   

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan Maret tahun 2008, 

pembiayaan murabahah masih menjadi unggulan perbankan syariah. Persentase 

pembiayaan murabahah mencapai 57,30%. Dilihat dari segi finansial, fenomena 

ini sangat menguntungkan tetapi memiliki risiko yang tinggi. Risiko ini muncul 

disaat nasabah tidak dapat mengembalikan  pokok pinjaman sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. Hal ini dinamakan risiko kredit atau pembiayaan. 

Menurut artikel yang dikutip dari ekonomi syariah (www.google.com, 6 

Februari 2008), pada kenyataannya banyak pembeli (nasabah) yang melakukan 

pembayaran murabahah dengan angsuran atau tunda sesuai dengan kemampuan 

dan kesepakatan di awal dengan pihak penjual (bank syariah). Dalam pembayaran 

angsuran murabahah, tidak jarang pada tanggal jatuh tempo angsuran sampai 

dengan tutup buku bulanan bank syariah, nasabah tidak melakukan pembayaran 

angsuran. Dengan kata lain nasabah lalai/gagal dalam menyelesaikan pembayaran 



angsurannya atau dengan sengaja tidak membayar angsuran padahal yang 

bersangkutan mampu. Nasabah yang melakukan hal itu dapat dikenakan sanksi 

sesuai ketentuan. 

  Pembiayaan dengan kualitas macet tentunya memerlukan cadangan 

penghapusan pembiayaan yang semakin besar, sehingga menyebabkan biaya yang 

harus ditanggung perusahaan semakin besar pula. Hal tersebut dapat mengganggu 

profitabilitas bank syariah, karena jumlah cadangan pengahapusan pembiayaan 

macet tersebut akan memperbesar biaya dan mengurangi laba (Syafrudin Harahap, 

2007 : 156). 

Selain kredit atau pembiayaan, faktor lain yang perlu mendapat perhatian 

khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Jumlah 

keuntungan yang layak diperlukan setiap bank guna menarik minat para pemilik 

dana untuk menitipkan uang mereka pada bank. Di samping itu, keuntungan 

diperlukan untuk mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan 

mutu jasa. 

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada 

kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan 

liabilities yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan  

tolak ukur Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Operational Cost 

Ratio (OCR), dan Net Profit Margin (NPM) (Sumber:Anita Febryani dan 

Rahadian Zulfadin dalam Jurnal Analisa kinerja Bank Devisa & Non Devisa di 

Indonesia). Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas 

dengan menggunakan tolak ukur Return on Asset (ROA). 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat risiko pembiayaan yang 

dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank 

yang bersangkutan, seperti yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru 

dan A. Totok Budi Santoso (2000:30) bahwa alokasi dana yang telah berhasil 

dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-

beda. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk 

memperoleh penghasilan. 



Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dian Nuary mahasiswa 

Universitas Widyatama tahun 2008 mengenai pengaruh tingkat risiko pembiayaan 

murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah menunjukkan bahwa 

tingkat risiko pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas bank syariah secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan Dian 

Nuary ini bertentangan dengan teori  yang menyatakan bahwa tingkat risiko 

pembiayaan yang dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat 

profitabilitas bank tersebut. 

Pada penelitian ini penulis mencoba menguji kembali penelitan 

sebelumnya yang dilakukan Dian Nuary mengenai pengaruh tingkat risiko 

pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Penelitian 

terdahulu menggunakan data sekunder berdasarkan studi survei dengan periode 

penelitian 3 tahun pada tiga bank syariah. Sedangkan dalam penelitian ini, Penulis 

melakukan penelitian pada lingkup daerah penelitian yang lebih kecil di Provinsi 

Jawa Barat berdasarkan studi kasus pada PT Bank Mualamat Indonesia, Tbk 

cabang Tasikmalaya. 

 Bertitik tolak dari fenomena di atas dan hasil penelitian terdahulu, terlihat 

bahwa tingkat kesehatan bank merupakan salah satu tolak ukur masyarakat dalam 

menilai kualitas suatu bank  yang pada praktiknya dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaan pada bank tersebut. Mengingat perlunya analisis terhadap tingkat 

risiko kredit dan tingkat profitabilitas bagi manajemen agar mampu meningkatkan 

kualitas bank, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat risiko kredit 

sebuah produk pembiayaan yang dijalankan pada bank syariah terhadap tingkat 

profitabilitas yang terjadi pada bank  tersebut dengan judul: 

“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah”  

(Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Tasikmalaya) 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu apakah terdapat pengaruh        

yang signifikan antara tingkat risiko pembiayaan murabahah terhadap tingkat 

profitabilitas bank syariah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

   Maksud penelitan ini adalah untuk mempelajari, menganalisis dan 

menyimpulkan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat risiko 

pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan 

secara kuantitatif apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat risiko 

pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan untuk: 

1. Bagi Dunia Perbankan 

Dapat memberikan masukan yang berguna agar dapat lebih meningkatkan 

kinerja bank dengan pengembangan industri perbankan di Indonesia, 

khususnya Bank Syariah. 

2. Bagi Pemerintah 

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 Bank Sentral (Bank  Indonesia) 

Dapat memberikan masukan mengenai alternatif regulasi kaitannya dengan 

prosedur operasi Bank Syariah, yang berguna sebagai perangkat 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

4. Bagi Penulis 

Dapat membandingkan antara konsep-konsep yang telah ada dipelajari dengan 

praktiknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan tingkat kesehatan bank. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih 

lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Pemikiran 

Kegiatan perbankan di Indonesia secara hukum diatur oleh Undang-

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

Undang No.10 Tahun 1998. Dalam pasal 1 ayat 2 & 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 menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk pinjaman lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.” (Pasal 1 : 2) 
 
“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan 

usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” (Pasal 1 : 3) 

 
Dari definisi bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial 

intrmediatery) yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan 

kembali pada masyarakat. 

Adapun pengertian Bank Syariah masih dalam UU yang sama adalah bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 



Berdasarkan definisi tersebut, prinsip utama operasional bank  berdasarkan 

prinsip syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan                         

Al-Hadist. Bank Islam dikembangkan atas dasar yang tidak memperbolehkan 

pemisahan antara masalah-masalah duniawi dan agama. Dasar tersebut 

mengharuskan kepatuhan terhadap syariah bagi semua aspek kehidupan yang 

tidak mencakup ibadah saja, tetapi juga salah satunya transaksi bisnis yang harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, salah satu aspek yang paling 

menonjol dalm prinsip-prinsip Islam adalah pelarangan riba dan persepsi uang 

sebagai alat tukar dan sarana membayar kewajiban keuangan, tetapi bukan 

komoditi. Uang juga tidak mempunyai sisi time value terlepas dari nilai barang-

barang yang dipertukarkan melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah. 

Larangan terhadap adanya riba tersbut seperti tercantum dalam Al Qur’an surat 

Al-Imran ayat 130 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan .” 

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan 

bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan dan 

jasa dari dana yang dititipkan atau dipinjamkan. Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, bank berdasrkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga 

tetapi berdasarkan prinsip bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing), jual beli 

atau prinsip syariah lainnya. 

Aktivitas bank dalam menyalurkan dananya pada masyarakat, salah 

satunya dilakukan dengan memberikan berbagai jenis produk pembiayaan, 

dimana pembiayaan merupakan salah satu jenis dari aktiva produktif, aktivitas 

yang dilakukan bank dalam menghimpun dalam menghimpun dana dan 

menyalurkan dana ini tercermin dalam laporan keuangan bank. Dengan kata lain, 

laporan keuangan merupakan gambaran keadaan keuangan pada suatu saat dan 

liputan hasil usaha yang dicapai perusahaan selama jangka waktu tertentu. 

Laporan keuangan sebgaimana telah dikemukakan di atas, memberikan 

gambaran mengenai aktivitas bank dalam menyalurkan dana yang ditanamkan ke 

dalam aktiva produktif. Dahlan Slamat (1999 : 94 ) menyatakan bahwa : 



“Aktiva produktif atau earning assets adalah semua penanaman dana 
dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang dimaksudkan untuk 
memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana 
dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang 
digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk 
biaya bunga, biaya tenaga kerja dan biaya opersional lainnya.” 
 
Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya (2001 : 66), aktiva produktif 

adalah semua aktiva yang baik dalm rupiah maupun valuta asing yang dimiliki 

dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

Komponen aktiva produktif terdiri dari : 

1. Kredit yang diberikan (pembiayaan) 

2. Penempatan pada bank-bank lainnya 

3. Surat-surat berharga 

4. Penyertaan modal 

Menurut Jurnal Perbankan Syariah berjudul “Penempatan Aktiva 

Produktif Bank Syariah” yang diterbitkan PT.Bank Syariah Muamalat Indonesia. 

Tbk, aktiva produktif Bank Syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan atas: 

1. Pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah 

2. Jual beli, seperti Murabahah, istisna, salam dan ijarah 

3. Penyertaan seperti marketable securities  

4. Surat-surat berharga seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

 
Penyaluran dana dalam bentuk penbiayaan biasanya mendominasi 

sebagian besar pengalokasian dana bank. Menurut UU No. 10/1998, pembiayaan 

menurut prinsip syariah adalah: 

“Penyediaan uang atau 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.”(Pasal 1:12) 

 

Pada bank syariah seperti halnya bank konvensional, penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan/kredit biasanya mendominasi sebagian besar 



pengalokasian dana bank. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah 

meliputi: 

1. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah     

Jenis pembiayaan mudharabah, artinya bank menyediakan seratus persen 

pembiayaan bagi usaha/kegiatan tertentu dari nasabah. Selanjutnya nasabah  

mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. 

2. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah 

Jenis pembiayaan musyarakah artinya bank menyediakan sebagian dari 

pembiayaan usaha/kegiatan tertentu, sebagian lain disediakan oleh mitra 

usaha. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut, bank 

bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan 

dari usaha yang dibiayai. 

3. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam Ba’i al Murabahah, penjual harus 

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.  

4. Pembiayaan atas dasar Bai’ as-Salam 

Bai’ as-Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bai’ as-Salam biasanya 

dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif 

pendek yaitu 2-6 bulan. Bai’ as-Salam juga dapat diaplikasikan pada 

pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi). 

5. Pembiayaan atas dasar Bai’ al-Istishna’ 

Transaksi Bai’ al-Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan 

pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 

pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga barang serta sistem 

pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau 

ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Dalam hal ini 

bank sebagai pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, 



bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor 

dan jaminan yang timbul darinya. 

Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah merupakan jenis 

pembiayaan yang dikemas dalam pembiayaan bagi hasil atau syirkah, sedangkan 

pembiayaan Murabahah, Bai’ as-Salam dan Bai’ al-Istishna’ merupakan jenis 

pembiayaan yang dikemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli. 

Pada penelitian ini, penulis mengkonsentrasikan pada tingkat risiko kredit 

terhadap pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli yaitu jenis produk 

pembiayaan murabahah, karena produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan 

yang paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. 

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan Maret tahun 2008, persentase 

pembiayaan murabahah mencapai 57,30%. Menurut Ascarya dan Diana 

Yumanita (2005:59), tingginya pembiayaan murabahah ini tidak terlepas dari 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Pelaksanaan dan perhitungan sistem murabahah ini relatif lebih mudah 

dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya 

2. Monitoring dari perbankan tidak terlalu ketat karena monitoring 

piutang lebih mudah daripada monitoring investasi sehingga bisa 

menhemat biaya dan waktu 

3. Mengingat bahwa nasabah perbankan syariah masih baru bagi 

perbankan syariah sehingga sangat sulit bagi perbankan untuk menilai 

record dari nasabah peminjam    

4. Return dari pembiayaan murabahah ini lebih mudah diperkirakan 

karena di sisi lain perbankan memiliki kewajiban kepada nasabah 

penyimpan dana untuk memberikan keuntungan. 

  

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank 

mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank. Dalam dunia perbankan, kredit yang 

mengalami masalah ini dinamakan non performing loan. Dalam PSAK No. 31 

(revisi 2000) disebutkan bahwa kredit non performing loan pada umumnya 



merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah 

lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya 

secara tepat waktu sangat diragukan. 

Secara luas non performing loan didefinisikan sebagai suatu kredit dimana 

pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban 

minimum yang diterapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh 

pelunasan atau bahkan tidak dapat ditagih. Dengan demikian pengertian non 

performing loan mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan menjadi 

kurang lancar, diragukan dan macet. Sebelum tahun 2003, digolongkan menjadi 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. 

Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah 

pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya persentase risiko 

kredit. Tingkat risiko kredit dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo 

kredit bermasalah dan jumlah saldo harta secara keseluruhan. Menurut Dahlan 

Slamat (1999 : 83) menerangkan risiko kredit sebagai berikut :  

“Suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah 
mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta 
imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau 
dijadwalkan .” 

 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat risiko kredit yang dihadapi 

oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang 

bersangkutan. Diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo, Sigit 

Triandaru dan A. Totok Budi Santoso (2000:30) 

“Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk 
aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat 
mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh 
penghasilan.” 
 
Seperti yang telah dikemukakan dimuka bahwa aktivitas yang dilakukan 

oleh bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana ini tercermin dalam laporan 

keuangan bank. Laporan keuangan yang diterbitkan Bank Syariah secara lengkap 

terdiri atas laporan keuangan yang disyaratkan PSAK No. 59, yaitu: 



1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas   

4. Laporan Perubahan Ekuitas  

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah 

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardul Hasan  

8. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan di atas perlu dianalisa untuk mengetahui kinerja 

manajemen bank dalam mengelola kegiatan operasionalnya sehingga dapat 

diketahui penilaian terhadap tingkat kesehatannya. Kesehatan bank yang 

didefinisikan oleh  Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso 

(2000:22) yaitu : 

“Kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional 
perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 
dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan 
yang berlaku” 

 

Alat ukur atau indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan 

bank ini, dijelaskan dalam UU No.10/1998 tentang perbankan: 

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 
kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 
bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-
hatiannya.”(Pasal 29:2) 
 
Penilaian tingkat kesehatan bank menurut Totok Budisantoso dan Sigit 

Triandaru (2006:53-54) mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS 

yang terdiri dari permodalan (capital), kualitas asset (asset quality), manajemen 

(management), rentabilitas (earnings), likuiditas (liquidity), sensitivitas terhadap 

risiko pasar (sensitivity to market risk). 



Pengertian rentabilitas sendiri menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul 

Halim (2005:77) yaitu: 

“Rentabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (profitabilitas).” 

Berkaitan dengan profitabilitas/rentabilitas sebagai salah satu indikator 

penilaian tingkat kesehatan bank, beberapa faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas bank adalah kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, 

jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang 

murah, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid 

serta efisiensi dalam menekan biaya operasi (Pudjo Muljono, 1995:132).  

Profitabilitas merupakan salah satu komponen penilaian terhadap tingkat 

kesehatan bank yang digunakan oleh masyarakat dalam menilai kualitas suatu 

bank, seperti yang diungkapkan oleh Teguh Pudjo Muljono (1995:132) bahwa : 

“Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik antara 
pos-pos yang ada dalam income statement sendiri maupun hubungan 
timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam neraca bank untuk 
mendapatkan berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi 
dan profitabilitas bank yang bersangkutan.” 
 
Pada penelitian ini penulis akan menghitung tingkat profitabilitas dengan 

menggunakan tolak ukur Return on Asset. Menurut Anita Febryani dan Rahadian 

Zulfadin  dalam Jurnal  Analisa kinerja Bank Devisa & Non Devisa di Indonesia 

menjelaskan bahwa Return On Assets merupakan alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Return On Assets mengukur berapa persentase laba sebelum pajak 

terhadap total asset. Bagi para pemilik bank, Return On Assets mempunyai arti 

yang sangat penting untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, 

maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank 

dari segi penggunaan assets. 

 
 



1.5.2 Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini terkait dengan signifikansi 

ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis 

nol (null hypothesis) merupakan hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar 

variabel yang definitif/tidak eksak sama dengan nol, atau secara umum dinyatakan 

bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh (signifikan) antar variabel yang diteliti. 

Hipotesis alternatif (alternative hypothesis) merupakan lawan pernyataan dari 

format hipotesis nol yang menunjukan adanya hubungan dan pengaruh signifikan 

antar variabel yang diteliti. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Tingkat risiko pembiayaan murabahah berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif  yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan  

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Mohammad Nasir,  1999:63). Sedangkan metode verifikatif yaitu 

metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel 

melalui suatu pengujian hipotesis (www.damandiri.or.id). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

terdari dari: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilakukan baik secara library research maupun internet research 

untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang 

dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang 

berfungsi sebagai tinjauan pustaka guna mendukung data-data sekunder yang 



diperoleh dari objek penelitian serta referensi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data 

yang diperoleh merupakan data primer dengan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Observasi, pengamatan langsung dan pencatatan terhadap objek yang 

diteliti 

b. Wawancara, teknik  pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan keterangan 

dan data yang diperlukan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian pada 

sebuah bank swasta yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Tasikmalaya 

yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 15-17 Tasikmalaya. Adapun waktu 

penelitian direncanakan mulai tanggal 3 November 2008 sampai dengan selesai. 

 

 


