
   
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Beberapa tahun belakangan ini, terjadi pertumbuhan bank-bank yang 

berbasis syariah.Dimana bank syariah adalah bank yang menerapkan prinsip 

syariah agama Islam.Awal lahirnya bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia pada tahun 1992.Pada tahun 1992 dikeluarkan undang-

undang tentang perbankan yaitu UU No 7 Tahun 1992. Namun pada periode 

tahun 1992 sampai 1998 perkembangan bank syariah tidak berjalan mulus, hal ini 

diakibatkan oleh adanya pembatasan dalam Undang-Undang dan diterbitkannya 

PP No.72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan 

batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan 

usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6), sehingga ruang gerak 

perbankan syariah menjadi terbatas, akibatnya hanya ada 1 bank syariah yang 

berdiri sampai dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. 

Sejak UU tersebut diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang No. 

7 tahun 1992, landasan hokum bak syariah telah cukup jelas dan kuat, serta 

memberikan arahan bagi bank-bank konvesional untuk membuka cabang syariah 

atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Dengan tegas 

pasal 6 UU Tahun 1998 memperbolehkan bank umum yang melakukan kegiatan 

secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan 

prinsip syariah.Salah satu bank yang merespon Undang-Undang No 10 Tahun 

1998 ini adalah Bank Mandiri, Bank Mandiri mendirikan bank umum syariah, 

yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999. 

Beberapa tahun terakhir, ada fenomena menarik dalam dunia 

perbankan Indonesia  Winarno (2008). Fenomena yang pada dasarnya dapat kita 

perkirakan jika kita mau mengkajinya mendalam. Fenomena itu terjadi di tengah-

tengah kita sebagai masyarakat Indonesia yang sangat rentan akan perubahan. Bila 

pada masa lalu masyarakat seolah alergi mendengar kata bank syariah ,Bank 



   
Syariah bermunculan dimana-mana, seperti jamur di musim hujan. Satu hal yang 

tentu saja menjanjikan dalam bisnis perbankan adalah minat masyarakat terhadap 

bank syariah itu sendiri. 

Menurut Agustianto (2007), perkembangan ekonomi syari ah di 

Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika 

pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka 

tahun 2000an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi 

enam ratusan yang tersebar di seluruh  Indonesia. Asset perbankan syariah ketika 

itu belum mencapai Rp 1 triliun, maka saat ini assetnya lebih dari Rp 22 triliun. 

Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi 

Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi 

syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat 

mengimbangi asuransi dan perbankan syariah. 

Menurut(Muhammad, 2005). Terdapat perbedaan antara pembiayaan 

dalam bank syariah dengan pemberian kredit dalam bank konvesional terutama 

dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan 

oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi 

hasil (profit sharing). 

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. 

Menurut Imadudin (2009), Mudharabah bukanlah produk yang popular di 

Bank Syariah, padahal mudharabah merupakan produk-produk utama di Bank 



   
Syariah.Justru mudharabah yang kini popular dan mendominasi sebagian besar 

produk pembiayaan pada Bank Syariah. 

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian 

khusus di dalam menilai tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank 

merupakan salah satu indicator 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 pemilik modal selama kerugian 

itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut (Antonio, 2007). 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung 

risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh 

terhadap kesehatan bank, pembiayaan mudharabah pun memiliki risiko. Risiko 

yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam 

pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut : (1) Side Streaming, nasabah 

menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (moralhazard). 

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

nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2007). 

Selain pembiayaan, faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus 

dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan satu angka yang menunjukan kemampuan suatu entitas usaha untuk 

menghasilkan laba. Kegiatan bisnis bank umum dapat dikatakan berhasil apabila 

dapat mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. 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 keseimbangan ekonomi social. 

Beberapa pakar perbankan mengansumsikan bahwa pembiayaan diragukan 

yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah (non 



   
performing finance).Tingkat NPF yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukan 

kualitas suatu bank syariah menjadi menurun.Untuk itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah 

terhadap tingkat profitabilitas. 

Adapun rujukan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuary (2008) 

mengenai pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah, menunjukan bahwa adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian sebelumnya yang adalah jenis 

pembiayaan mudharabah dengan menggunakan rasio ROE (return on equity), 

sedangkan dalam penelitian kali ini pembiayaan Mudharabah dengan 

menggunakan rasio ROA (return on asset) proxy yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas. 

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

menelitidengan judul : 

Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat 

Profitabilitas Bank Syariah .   

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana risiko pembiayaan mudharabah dengan tingkat profitabilitas 

banksyariah. 

2. Apakah terdapat pengaruh antara risiko pembiayaan mudharabah dengan 

tingkat profitabilitas bank syariah.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1    Maksud Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maksud dari penelitian ini 

adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh tingkat 

risiko pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas banksyariah. 



   
1.3.2    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan mudharabahterhadap tingkat 

profitabilitas bank syariah. 

2.  Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara risiko pembiayaan 

mudharabah dengan tingkat profitabilitas bank syariah.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini mewajibkan penulis untuk mempelajari tentang perbankan 

syariah khususnya tentang produk pembiayaan ini diharapkan dapat 

menambah wawasan penulis di bidang syariah. 

2. Bagi Perbankan Syariah 

Diharapkan dapat memberikan masukan berharga yang dapat meingkatkan 

efektifitas produk pembiayaan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penulis harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji 

topic-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam peneliti ini.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

System perbankan syariah Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan 

digulirkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan 

operasional bisnisnya dengan system bagi hasil. Namun sehingga pada tahun 1998 

perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat.Hal ini dikarenakan tidak 

ada perangkat hukum yang mendukung system operasional bank syariah. Dalam 

UU No. 7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil, selebihnya 

bank syariah harus patuh kepada peraturan perbankan umum yang berbasis 

konvesional. Sedangkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 pasal 6, menentukan bahwa 



   
bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berdasarkan 

prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan 

prinsip bagi hasil. Peraturan itu menjadi pembatas bagi berkembangnya bank 

syariah, karena jalur perkembangan jaringan kantor bank syariah hanya melalui 

perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank baru yang 

relative besar biayanya. 

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 Pasal 1 pengertian bank disempurnakan menjadi sebagai berikut :  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentu kredit dan/atau bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

  

Adapun pengertian bank syariah menurut ketentuan Undang-Undang No. 

21 Tahun 2008 pasal 7adalah :  

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatab usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

  

Selain itu, yang dimaksud dengan bank yang berdasarkan prinsip syariah 

dijelaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 tentang 

perbankan disebutkan :  

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hokum 

Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan 

atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

syariah.

 



   
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini, 

perbankan syariah mulai berkembang.Selain mengatur bank syariah, undang-

undang ini menjadi landasan hokum bagi perbankan nasional untuk mulai 

menerapkan system perbankan ganda atau DualBanking System, yaitu penggunaan 

perbankan konvesional dan syariah yang berjalan secara pararel. Pada dasarnya 

operasi bank syariah (bank islam) tidak jauh berbeda dengan bank konvesional 

yaitu sebagai lembaga perantara. Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara 

antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang 

mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang kekurangan dana. Dengan 

demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai 

penimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat 

menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga perantara dan kemampuannya 

menghasilkan laba 

Dan penjelasan ayat diatas, dapat diambil makna bahwa sebaiknya umat 

muslim tidak menggunakan riba. System ekonomi syariah dinilai mampu bertahan 

dalam menghadapi krisis ekonomi global.Untuk itu, pelaku ekonomi syariah bisa 

mengembangkan ekonomi syariah dengan focus utama meningkatkan 

kesejahteraan rakyat (Pikiran Rakyat, 5 Februari2009). Krisis ekonomi global 

yang sedang melanda dunia saat ini telah memberikan dampak yang cukup berarti, 

sejak tahun 2008 mulai banyak karyawan yang terkena PHK akibat kekurangan 

dana untuk mempertahankan biaya operasionalnya, bila perusahaan meminjam 

uang ke bank konvesional hal itu malah akan semakin mempersulit keadaan, 

karena tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan belum tentu bisa dikembaliakan 

oleh perusahaan mengingat keadaan perekonomian saat ini yang sedang lesu. 

Pemerintah harus terus berupaya untuk mendorong sektor riil terutama usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang dan membangun 

perekonomian Negara. 

Penyaluran pembiayaan mudharabaholeh perbankan syariah mengandung 

risiko ketidaktertagihan yang tinggi.Hal ini dikarenakan pembiayaan 

mudharabahmemiliki risiko pendapatan yang tidak pasti bahkan mungkin terjadi 



   
risiko kehilangan modal bagi bank jika usaha nasabah rugi dan jaminan atas 

pembiayaan tidak dapat digunakkan untuk menutupi rugi yangdihasilkan. 

Pengertian mudharabah menurut IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 

(IAI) 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 nonperforming 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 oendapatan dan berdampak pada kecilnya laba bersih 

(net income) yang diperoleh dari bank.   

Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak akan mengalami risiko 

karena fluktuasi tingkat suku bunga karena bank syariah tidak menjamin 

pembayaran bagi hasil untuk deposito dan simpanan. Sehingga risiko yang 

dihadapi bank syariah adalah risiko kredit/pembiayaan dan risiko likuiditas.  



   
Tinggi rendahnya risiko yang dihadapi bank dari seluruh jumlah 

pembiayaan yang diberikan ditandai dengan tinggi rendahnya presentase risiko 

kredit.Tingkat risiko kredit dapat dihitung dengan membandingkan jumlah saldo 

kredit bermasalah dan jumlah saldo harta secara keseluruhan. Menurut Dahlan 

Siamat(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.

  

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bankmengandung 

risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya sehingga dapat berpengaruh 

terhadap kesehatan bank.Dalam dunia perbankan, pembiayaan yang mengalami 

masalah ini dinamakan pembiayaan bermasalah atau non performating financing 

(NPF).  Tingkat NPF ini secara otomatis akan memperngaruhi operating income, 

jika NPF semakin tinggi maka operating income semakin rendah dan sebaliknya. 

Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah 

meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan dan macet. 

Pengertian rentabilitas 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 mempengaruhi profitabilitas 

bank adalah kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, 

mobilisasi, dan masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah, 

perpencaran bunga bank, pengalokasian dalam aktiva likuid, serta efisiensi dalam 

menekan biaya operasi.    



   
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. 

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 ROA (return on asset). Rasio ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

asset tertentu atau penilaian terhadap pengembalian atas aktiva.Pembiayaan 

mudharabah termasuk dalam kelompok aktiva sehingga rasio yang relevan dengan 

pengukuran profitabilitas adalah ROA.Seluruh penjelasan di atas memberikan 

suatu pemikiran yang kemudian dijadikan sebagai hipotesis bagi penulis.Maka 

penulis menarik hipotesis bahwa Risiko pembiayaan mudharabah dapat 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah.

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Moh. Nazir (2003)menyatakan bahwa: 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

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

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 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 .  

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain: 

a. Penelitian lapangan (Field research) 



   
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan 

mendatangi langsung perusahaan untuk memperoleh data primer mengenai 

permasalahan yang diteliti melalui: 

1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

2) Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti. 

3) Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden. 

b.    Penelitian kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, 

dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk meperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian padabank syariah yaitu Bank Mega 

Syariah lokasi di Jalan Gatot Subroto No.282Bandung.Adapun waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sampai dengan Bulan April 2012.         


