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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tidak dapat disangkal bawasaanya uang merupakan alat yang 

sangat penting bagi kebutuhan manusia. Saat ini lembaga-lembaga 

keuangan sengaja berdiri agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

manusia (human needs). Bank merupakan lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai intermediary,artinya bank sebagai lembaga keuangan 

berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana 

(kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur). 

Kita ketahui di Indonesia terdapat dua jenis bank ditinjau dari 

prinsipnya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional 

adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan 

dana ke pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada pihak-pihak 

yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat yang 

bersandarkan pada prinsip- prinsip syariah. (Adiwarman Karim : 2003) 

Jika dicermati dari pengertian bank diatas, sekilas tidak ada 

perbedaan dalam tujuan kedua bank tersebut, namun walaupun keduanya 

diregulasi oleh bank Indonesia, hanya prinsip  yang  membedakan kedua 

bank tersebut. 
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Bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya menggunakan 

bunga sebagai pendapatan dalam memperoleh keuntungan, bunga dalam 

bank konvensional didapat dari pendapatan bank yang disebut interset 

margin. Pada pemberian kredit yang dilakukan bank konvensional, unsur 

bunga sangat berperan penting. Dengan demikian bahwa bunga dalam 

bank konvensional diakui sebagai pendapatan bank konvensional. Tetapi,  

tingkat suku bunga bank konvensional yang fluktuatif kadang-kadang 

menjadi masalah di bank konvensional dalam memberikan atau 

mengajukan persentase bunga dan pemberian kredit yang dilakukan. 

(Sholahuddin, 2006) 

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 

telah menyadarkan semua pihak, bahwa bank yang melakukan sistem 

konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat 

diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena 

menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. 

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil beda dengan bank  

konvensional, yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan 

pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini sudah 

berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha 

sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia 

dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. (Erwandi Tirmizi, 

2012) 
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Bank yang  berpripsip syariah atau bank syariah, seperti halnya 

bank konvensional yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 

(intermediasy institution), yaitu penyerap dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Beda halnya, bahwa 

bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi 

berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (profit 

lost sharing principle).(Abdul Kadir, 2014) 

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, telah 

muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah. Keinginan ini kemudian ditampung dengan 

dikeluarkanya Undang-Undang No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan 

istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan istilah “bagi hasil”.  

Baru setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 itu diubah dengan 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998, istilah yang di pakai lebih terbuka.  

Dalam Undang-Undang No. 10  tahun 1998, disebut dengan tegas istilah 

“prinsip syariah” bank berdasarkan prinsip syariah. Karena operasinya 

berpendoman pada prinsip-prinsip syariah islam, karenanya bank islam 

disebut pula bank syariah. (Khaerul Umam, 2013 : 19) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 bank dalam 

melakukan kegiatanya tidak hanya memperhatikan prinsip syariah saja 

tetapi harus memperhatikan rambu-rambu ketentuan bank Indonesia (BI) 

atas terjadinya usaha yang dilakukan oleh bank. Penetapan rambu-rambu 
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ketentuan dari BI bertujuan agar bank sebagai financial intermediary 

intitution yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan harus selalu dalam 

keadaan baik. 

Seperti bank konvensional, bank syariah juga memberikan jasa-

jasa pembiayaan. Jasa-jasa pembiayaan yang dilakukan bank syariah jauh 

lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan bank 

konvensional. Mengenai jasa-jasa yang diberikan oleh bank islam, bukan 

saja pembiayaan dalam bentuk apa yang disebut  dalam istilah perbankan 

konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan 

yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (multi finance 

company), seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah 

bank kepada bank islam yang bersangkutan dengan cicilan, pembelian 

barang oleh bank islam kepada perusahaan manufaktur dengan 

pembayaran dimuka, penyertaan modal, (equity participation atau venture 

capital).(Ika Yunia Fauzia, 2014) 

Jasa-jasa perbankan islam yang terkait  dengan pembiayaan yang 

ditawarkan oleh bank syariah dikemas dalam produk-produk yang ada 

dalam bank syariah, salah satunya adalah pembiayaan Murabahah. 

Pembiayaan Murabahah merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil 

bentuk transaksi dengan cicilan. Sedangan pola pelayananya memakai 

jenispembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian Murabahah atau 

mark-up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan 

oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan 
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kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu 

mark-upatau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank  

kepada nasabah atas dasar cost-plus profit. (Adiwarman Karim : 2003) 

Selain itu Mudharabah dan Musyarakan merupakan instrumen 

yang menarik di bank syariah. Mudharabah dan Musyarakah umumnya 

dilakukan untuk kerja sama antara bank dengan nasabahnya yang  

menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai ketentuan diawal akad. Para 

pengusaha yang ingin melakukan akad tersebut hendaknya mengetahui 

tentang prosedur-prosedur yang ada di dalam akad untuk menghindari 

nisbi. (Muhammad : 2002) 

Mudharabah dan musyarakah yang ditawarkan oleh bank syariah 

amatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank 

konvensional, karna dengan sistem profit loss sharing dan revenue 

sharingserta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau managemen yang 

diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparasi. 

Transparasi bagi bank syariah bersifat mutlak dan harus dilakukan. 

Dengan adanya transparasi yang benar-benar transparan diharapkan akan 

semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Salah satu implementasi 

transparasi dalam operasional bank syariah adalah pembuatan laporan bagi 

hasil  kepada semua deposan secara rutin setiap bulan. Dalam laporan bagi 

hasil antara lain dilaporkan berapa jumlah pendapatan yang diterima bank 

dalam satu bulan, yang ahirnya akan berpengaruh terhadap hasil investasi 

yang diterima deposan. (Erwandi Tirmizi, 2012) 
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Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah 

pendapatan rill, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah 

diterima bank dari hasil penanaman modal dalam aktiva produktif, baik 

yang berupa pendapatan margin, pendapan nisbah, maupun pendapan 

sewa. Seperti  yang telah diketahui, bahwa aktifa produktif bank syariah 

secara garis besar ada tiga macam, yaitu piutng yang akan menghasilkan 

margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang 

akan mendapatkan pengahasilan sewa. (Sholahuddin, 2006) 

PSAK 59 tentang akutansi perbankan syariah yang dalam 

pelaksanaanya diperjelas dengan pedoman akuntansi syariah (PAPSI),  

dalam beberapa paragraf yang mengatur metode pengakuan pendapatan 

menyatakan bahwa pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang 

performing menggunakan accrual basis. Accrual basis merupakan salah 

satu metode pengakuan pendapatan yang akan mengakui adanya 

pendapatan dalam periode timbulnya hak meskipun nasabah pada 

kenyataanya  pada periode yang dimaksud belum melakukan pembayaran. 

Metode accrual basisditerapkan untuk pengakuan pendapatan atas 

aktifa produktif yang performing, yaitu aktifa produktif yang mempunyai 

kualitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktifa 

produktif untuk non performing, yaitu aktifa produktif dengan kualitas 

yang kurang lancar, diragukan dan macet diterapkan metode cash 

basic.(Maryadi, 2001) 
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Penerapan metode accural basic dalam pengakuan pendapatan atas 

aktifa produktif yang performing akan mengakibatkan timbulnya 

perbedaan jumlah pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan. 

Dalam hal ini adalah laporan laba rugi dengan pendapan yang tercantum 

dalam laporan bagi hasil, yang dimaksud dengan pendapatan adalah 

pendapatan yang bener-benar secara cash telah diterima oleh bank maupun 

pendapatan yang timbul karena adanya proses yang akrual. (Erwandi 

Tirmizi, 2012) 

Oleh karena itu, tingginya minat nasabah untuk melakukan 

pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah dalam bank 

syariah tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan 

bank syariah. dari pendapatan-pendapatan tersebut kiranya bank dapat 

mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkan bank syariah. 

TABEL 1.1 

Perkembangan pendapatan dari hasil pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah, dan Musyarakah pada bank Mandiri Syariah tahun 2007-

2014 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun Murabahah Mudharabah musyarakah 

2007 126,997 48,141 43,992 

2008 179,909 95,520 55,174 

2009 940,223 462,263 336,320 

2010 1,366,532 550,452 442,861 

2011 2,172,848 636,928 558,025 

2012 3,077,632 629,465 602,855 

2013 5,382,302 543,973 704,007 

2014 5,507,636 420,136 750,937 

Sumber : Bank Indonesia, laporan keuangan bank Mandiri syariah,  
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Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa fluktuatif pendapatan bank 

syariah dari hasil pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan pada 

tahun 2007 sebesar 126,997 (dalam jutaan rupiah), dengan pertumbuhan 

yang  berfluktuatif.  Selanjutnya pada tahun 2008 hingga tahun 2014 

tingkat pendapatan Murabahah terus mengalami peningkatan hingga 

5,507,636 (dalam jutaan rupiah).Semakin tinggi tingkat pembiayaan 

Murabahah maka akan semakin tinggi pula profit yang akan dihasilkan 

bank syariah. 

pendapatan Mudharabah mengalami peningkatan dari tahun 2007 

hingga 2011 sebesar 636,928 (dalam jutaan rupiah),  sedangkan pada 

tahun 2012 hingga 2014 mengalami penurunan sebesar 420,136 (dalam 

jutaan rupiah). Sedangkan pembiayaan Musyarakah terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2014, maka semakin tinggi 

pembiayaan Musyarakah akan semakin tinggi pula profit yang dihasilkan 

bank  tersebut. 

Disini penulis mencoba meneliti dua bank Syariah, yakni Bank 

Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Muamallah Indonesia (BMI), dengan 

alasan bawasanya kedua bank tersebut meyuguhkan data yang penulis 

butuhkan yakni : 1. Mengeluarkan data triwulan, 2. Mengeluaarkan data 

sejak 2007-2014, dan yang ke 3. Terdaftar dalam BI.  
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Berdasarkan dari permasalahan tersebut, timbul keinginan bagi 

penulis dalam menyusun sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PENGARUH PEMBIAYAANMURABAHAH, MUDHARABAH dan 

MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH” 

B. Rumusan Masalah 

Agar dalam penyusunan dan penulisan ini berfokus pada ruang 

lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalah pada “Analisis 

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah 

Terhadap Profitabilitas Bank Mandiri Syariah(BSM) dan Bank 

Muamallah Indonesia (BMI)”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

Seberapa besar pengaruh pendapatan Murabahah, Mudharabah dan 

Musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas 

bank secara parsial 

2. Untuk melihat profitabilitas bank atas pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah dan Musyarakah secara simultan  
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Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari skripsi ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagi peneliti, sebagai sarana belajar dalam menerapkan ilmu 

serta pengetahuan penulis yang diperoleh selama perkuliahan. 

2. Bagi penelitian yang selanjutnya (Mahasiswa berminat 

melakukan penelitian yang sama), ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan informasi tambahan 

agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

3. Bagi pembaca, untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan.  

D. Metode Penelitian 

1. Metode dan Alat Analisis 

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu studi yang 

digambarkan untuk menjelaskan setiap variabel yang akan diteliti baik 

menurut definisi atau perkembanganya. Model yang digunakan akan 

diestimasikan dengan menggunakan alat analisis SPSS. Jenis 

penelitian ini bermaksud ingin melihat hubungan antara variabel-

variabel bebas dengan variabel tidak bebas serta ingin mencoba ingin 

menjelaskan seberapa signifikan masing-masing variabel bebas 

tersebut mempunyai hubungan dengan variabel tidak bebas. (Gujarati, 

2003) 

Pada metode regresi linier berganda variabel tak bebas tergantung 

kepada variabel bebas. Metode analisis regresi linier berganda 
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digunakan untuk melihat pengaruh variabel pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah. 

Untuk menyatakan kuat tidaknya hubungan linier antara variabel bebas 

dan variabel tidak bebas dapat diukur dari koefisien korelasi 

(coefficient correlation) atau R, dan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dapat 

dilihat dari koefisien determinasi (coefficient of determination) atau 

R
2
. (Gujarati, 2003). 

Model dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y =  βo +β1 X1 +β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y = Variabel Profitabilitas (ROE) 

βo = Konstanta 

X1  = Variabel Pembiayaan Murabahah  

X2 = Variabel Pembiayaan Mudharabah 

X3 = Variabel Pembiayaan Musyarakah 

e = Error Term 

penelitian ini akan di uji  dengan beberapa tahapan analisis, yaitu 

sebagai berikut :  
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a. Uji Statistik F (simultan) 

Ujin F di gunakan untuk menunjukan semua variabel 

bebas/independen yang dimasukan kedalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. 

Formulasi hipotesis :  

H0 : β1 = β2 = ... = βn = 0 ; model  yang dipakai tidak eksis 

HA : β1 ≠ β2 ≠... ≠ βn ≠ 0 ; model yang dipakai eksis 

b. Uji  Signifikan Parameter Individual/uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk meunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. 

Formula hipotesis : 

H0 : β1 = 0 ; variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H0 : β1 ≠ 0 ; variabel independen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu, jika 

nilai kecil mendekati nol maka variasi variabel sangat terbatas. 

Sedangkan jika nilai besar atau mendekati satu maka hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 
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Nilai R
2 

dikatakan baik jika melebihi 0,5 karena nilai R-Square 

berkisar antara 0 sampai 1. Pada umumnya sampel dengan data deret 

waktu (time series) memiliki R-Square maupun Adjusted R-Square 

cukup tinggi (diatas 0,5). Pada umumnya memiliki R-Square ataupun 

Adjusted R S-quare cukup rendah (dibawah 0,5).  

1. Analisis Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya 

memiliki distribusi normal atau tidak, data yang baik data yang normal 

atau mendekati normal. 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri pada 

pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada penyakit autokorelasi. 
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c. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan keadaan dimana satu atau lebih 

variabel independen dinyatakan kondisi linier dengan variabel lainya. 

Artinya jika diantara pengubah-pengubah bebas yang digunakan sama 

sekali tidak berkolerasi antara satu dengan yang lain maka bisa 

dinyatakan tidak multikolinieritas. 

Untuk menguji asumsi multikolinieritas dapat menggunakan VIF 

(variance infation factor) dan TOL (Tolerance) 

d. Uji heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian keadaan 

dari kesalahan pengganggu tidak kontans untuk semua variabel bebas. 

Menurut (J. Suprapto : 2003)  uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan vareabel  

dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut 

homoskedastisitas dan  jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model, 

dapat dilihat pada pola gambar scattepol model tersebut. Analisis pada 

gambar scattepol yang menyatakan model regresi linier barganda tidak 

terdapat heterokedastisitas jika : 
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a. Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar 

angka 0 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah 

saja 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh menumpuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar lagi. 

d. Penyebaran titik-titik data sebaiknyatidak berpola. 

e. Analisis Regresi Berganda 

Nachrowi dan Usman (2002:15)  mengatakan analisis regresi 

berganda merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara variabel. Hubungan terikat Y dengan satu atau lebih 

variabel  bebas (X1,X2 ,X3, ....Xn). untuk dapat menganalisis variabel 

independen terhadap variabel dependen. Maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah model analisis linier berganda dengan menggunakan 

pooled data 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi hasil penelitian ini disusun dengan sistematika 

sebagai beriku : 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan tinjauan dan landasan teoritis yang 

menyangkut permasalahan yang meliputi pembiayaan Murabahah, 

Mudharabah dan Musyarakah. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti menyajikan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data serta teknik pengumpulan data serta analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap 

Profitabilitas bank syariah. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh 

dari hasil analisis atau pembahasan serta mengemukakan saran-saran. 

 


