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  BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh 

besar dalam roda perekonomian masyarakat. Menurut Tim Redaksi (2010) Bank 

adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat 

menjadi tempat peminjaman uang di saat masyarakat membutuhkan. Seiring dengan 

berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia. 

Bank yang diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian 

masyarakat ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut berupa sistem riba 

yang berbentuk dan dikenal sebagai bunga. Sistem bunga atau Riba ini terdapat pada 

perbankan konvensional atau secara ekstrem bisa disebut Bank dengan Sistem 

Kapitalisasi. Sistem bunga atau Riba sangat meresahkan nasabah karena sistem ini 

dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama dalam menjalankan perannya 

sebagai kreditur, walau pun nasabah sedang berada dalam  keadaan tidak baik. 

Dengan kata lain, riba telah menzalimi nasabah.  

World Bank dalam “Bank Syariah di Indonesia Kemarin, Hari ini, dan nanti” 

Muhliza (2008) mengatakan bahwa sistem bunga atau Riba juga menyebabkan 

kerusakan dalam perekonomian suatu negara. World Bank mencatat, hutang negara-

negara berkembang pada tahun 1982 mencapai 715 milyar dolar dan beban bunga 
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yang harus dibayarkan sebesar 66 milyar dolar. Kondisi ini mengalami puncaknya 

ketika pada tahun 1997 terjadi krisi ekonomi yang cukup parah yang melanda 

beberapa negara termasuk Indonesia. 

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi atas permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat penggunaan instrumen bunga dalam perbankan. 

Dalam fikih muamalah, permasalahan diatas dapat dicegah dan diatasi dengan adanya 

Bank-Bank berbasis sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah yang 

tidak mengenal sistem bunga atau riba. Riba pada Bank Syari’ah dganti oleh sistem 

yang lebih “Islami” yaitu bagi hasil. 

Seperti dalam perbakan konvensional, perbankan syariah juga bergantung 

pada depositor yang menyimpan uangnya di bank. Seiring dengan meningkatnya 

pengetehuan masyarakat mengenai perbankan syariah, tingkat bagi hasil menjadi 

salah satu insentif depositor untuk menyimpan uangnya dibank syariah. Bahkan, 

penelitian Erol and El-Bdour (1989) di Sudan dan Turki membuktikan bahwa agama 

bukanlah alasan utama depositor menyimpan uangnya di bank syariah. Penelitan 

Haron et.al.(1994) dan Gerrad  dan Cunnningham (1997), membuktikan bahwa alasan 

agama dan profit menjadi pertimbangan utama penabung bang syariah di Malaysia 

dan Singapura. 

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi 

sesuai dengan perinsip-perinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan  harus sesuai 

dengan syara’ (hukum Islam) alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk 
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menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan 

yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari definisi tersebut jelas bahwa perbankan 

syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya akan 

tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai. 

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia menurut Gozali (2012) ditandai 

dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 1991 diprakarsai 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai 

kegiatan operasionalnya pada tahun 1992. Sewaktu terjadi krisis ekonomi moneter di 

Indosia, Bank Muamalat Indonesia dengan sistem syariahnya menjadi satu-satunya 

bank yang tidak terkena imbas dari krisis ekonomi tersebut.  

 
Konsep Ekonomi Syariah yang di yakini menjadi “sistem imun” yang efektif 

bagi Bank Syariah sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak krisis ekonomi pada 

waktu itu, ternyata menarik minat pihak perbankan konvensional untuk mendirikan 

bank yang juga memakai sistem syariah. Pada tahun 1999, perbankan syariah 

berkembang luas dan menjadi tren pada tahun 2004. 

Bank Syariah, memang menjadi wacana yang monumental dalam tig tahun 

terakhir. Namun jika dibandingkan dengan total perbankan Indonesia secara 

keseluruhan, maka nila pangsa pasar (share) bank syariah masih belum seberapa. 

Sebenarnya sistem operasional Bank Syariah pada hakikatnya sama saja 

dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan 
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praktik lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Perbedaan ini dapat 

dilihat dari pengertian antara dua bank tersebut, yaitu: 

Dalam prakteknya Bank Syariah juga berfungsi sebagai layaknya bank 

konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution). Yang 

dimaksud dengan intermediasi  adalah bahwasannya Bank Syariah menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan sebagainya, dan kemudian 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya 

dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Fasilitas pembiayaan yang deberikan berupa 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil. 

Menurut Khoiruddin (2009) produk pembiayaan Bank Syariah mempunyai 

spesifikasi khas, yaitu tidak didasarkan pada bunga tetapi menggunakan pola bagi 

hasil. Bagi hasil ini bisa bagi pendapatan (profit sharing) atau bagi laba (profit 

sharing). Dari sekian banyak produk pembiayaan Bank syariah terdapat tiga yang 

sangat dominan, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mudharabah 

merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (uang atau barang) dengan 

pengusaha (enterpreneur) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam 

pengelolaan sebuah  proyek.. Murabahah merupakan persetujuan jual beli suatu 

barang dengan  harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati 

bersama, di sini disertakan cara pembayarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Metawa dan Almossawi, 1998; Naser 

et al., 1999) diketahui bahwa faktor utama nasabah mempertahankan hubungannya 
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atau tetap loyal pada bank syariah adalah ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip 

syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan 

dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat 

Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan peneliatian 

mengenai “PENGARUH PEMAHAMAN RIBA DAN PROFIT  TERHADAP 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA NASABAH BANK MUAMALAT 

INDONESIA INDONESIA (CABANG PALEMBANG)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pemahaman riba berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah pada nasabah Bank Muamalat. 

2. Seberapa besar pemahaman profit berpengaruh terhadap pembiayaan 

mudharabah pada  nasabah pada Bank Muamalat. 

3. Seberapa besar pengaruh pemahaman riba dan profit terhadap 

pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman riba berpengarh pada 

pembiayaan Mudharabah nasabah bank muamalat  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman profit berpengarh pada 

pembiayaan mudharabah nasabah bank muamalat 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman riba dan profit berpengarh 

pada  pembiayaan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

• Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan Akuntansi Islam khususnya mengenai pembiayaan 

Mudharabah   

• Kegunaan Praktis 

1. Bagi Penulis 

1)  Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Skripsi guna        

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Proagram Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama  
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2)  untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan dan 

pemahaman tentang riba dan profit khususnya pada pembiayaan 

Mudharabah  pada Bank Muamalat Indonesia. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi Pengaruh pemahaman riba dan 

profit tergadap pembiayaan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitain ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa 

maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi dalam 

penelitian sejenis yang dibahas oleh penulis. 

1.5  Metodologi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang akan dibahas, penulis 

melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis pada Bank 

Muamalat dan metode verifikatif dimana penulis mengamati aspek-aspek yang 

berkaitan erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga data yang 

menunjang penyusunan laporan untuk kemudian di proses dan dianalisis berdasarkan 

teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang di teliti. 

Menurut Sugiono (2008) metode deskriptif adalah: “Suatu metode yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
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(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

lain”. Sehingga dalam penelitian ini metode Deskriptif digunakan untuk menjawab 

pertanyaan seberapa besar “pengaruh pemahaman riba dan profit terhadap 

pembiayaan mudharabah pada nasabah Bank Muamalat Indonesia cabang 

Palembang. 

Menurut Nazir (1999) metode Verifikatif adalah metode penelitian yang 

menguji ilmu pengetahuan yang masih diragukan kebenarannya, mengumpulkan 

informasi mengenai fakta-fakta atau gejala-gejala faktual dari sebagian populasi serta 

bertujuan untuk menentukan pengaruh antar variabel dengan menggunakan analisis 

statistik. Sesesuai dengan judul maka metode yang verifikatif ini digunakan untuk 

menjawab pertanyaan “Seberapa besar pengaruh pemahaman riba dan profit terhadap 

pembiayan mudharabah pada nasabah Bank Muamalat ”. 

Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini 

meliputi:  

 

a) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan yaitu data yang dikumpulkan  secara langsung dari 

perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian khususnya untuk melihat kenyataan 

yang sebenarnya mengenai objek dari masalah yang diteliti. Data dari penelitian 

lapangan yaitu berupa kuesioner yang dibagikan kepada nasabah Bank Muamalat 

Indonesia cabang Palembang 
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b) Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, 

dengan cara membaca, mempelajari, dan mendalami buku-buku, literatur-literatur 

ilmiah seperti jurnal-jurnal yang mendukung secara teoritis dalam penyusunan skripsi 

ini. 

1.6 Lokasi Penelitian  

Untuk mempperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis penulis melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia 

cabang Palembang. 

 


