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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

 Suatu Negara tidak bisa hidup tanpa adanya perekonomian, karena 

perekonomian adalah tempat berputarnya uang dalam kehidupan manusia. 

Sedangkan uang adalah alat yang digunakan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan serta keinginannya. Menurut (Jamilah, 2016) kemajuan suatu 

Negara dapat dilihat dari kinerja dan perekonomian yang dihasilkan, salah satu 

faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara berasal dari 

lembaga perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang sangat besar untuk 

perekonomian, karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. 

 Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, ada tiga macam bank 

menurut fungsinya yang beroperasi di Indonesia, yakni Bank Sentral, Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam menjalankan usahanya, dibagi 

lagi menjadi bank konvensional dan bank yang berlandaskan pada prinsip 

syariah (bank syariah). (Arfiani & Mulazid, 2017) 

 Setelah diterbitkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 secara tidak 

langsung telah mengakui keberadaan bank konvensional dengan bank syariah 

dapat berjalan secara berdampingan (dual banking system), yang kemudian 

menegaskan bahwa bank syariah dapat beroperasi berdasarkan dengan prinsip-



2 

 

prinsip syariah yang memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas 

dalam hal produk yang dihasilkan. (Arfiani & Mulazid, 2017) 

 Kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat diketegorikan 

sebagai investment banking dan merchant or commercial banking. Artinya 

bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan 

investasi (sektor riil) dan moneter. Pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan 

dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan 

untuk produk jual beli. Sedangkan untuk moneter, bank syariah melakukan 

aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil. Dengan 

demikian menjadi cukup penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga 

kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah 

penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang 

diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil 

bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan ṣahibul māl akan menurun 

dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. 

Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi 

faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak 

ketiga. (Arfiani & Mulazid, 2017) 

 Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah 

pembiayaan muẓārabah. Pembiayaan muẓārabah adalah sebuah akad kerja 

sama antarpihak, yaitu pihak pertama (ṣahibul māl) menyediakan seluruh 

modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Menurut 

Abdurrahman Al-Jaziri yang mengartikan muḍārabah sebagai ungkapan 
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pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. 

Namun, keuntungan yang diperolah akan dibagi diantara mereka berdua, dan 

jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. (Ali Z. , 2008)  

 Besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank ditentukan oleh 

beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam 

penelitian ini peneliti akan lebih fokus kepada faktor yang ada didalam 

perbankan itu sendiri (faktor internal), yaitu: 

 Pertama, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban 

pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Semakin tinggi 

nilai CAR maka bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam 

mmenunjang kebutuhan serta menanggung resiko-resiko yang akan timbul 

termasuk resiko pembiayaan. (Jamilah, 2016) 

 Faktor kedua, Return On Asset (ROA) yang merupakan indikator dari 

rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin besar profitabilitas bank 

yang tercermin dalam Return On Asset (ROA) maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.  (Kasmir, 2012) 

 Faktor ketiga, Non Performing Financing (NPF). NPF terjadi ketika 

terdapat pinjaman yang memiliki kesulitan pelunasan, disebabkan oleh unsur 

kesenjangan dan bisa disebabkan oleh hal-hal diluar kendali yang belum dapat 

ditangani oleh peminjam. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu 

bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Jika porsi pembiayaan 
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bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan 

pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004) 

 Faktor keempat atau terakhir, yaitu mengukur tingkat efisiensi kinerja 

operasional perbankan, dengan menggunakan beban operasional terhadap 

pendapatan operasional atau sering disingkat BOPO. Semakin kecil rasio ini 

berarti semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan 

pendapatan. (Dendawijaya, 2005) 

 Dari latar belakang yang telah tertuang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan muḍārabah 

secara signifikan dan peneliti menjadikan Bank Umum Syariah sebagai sentral 

penelitian, maka dari itu peneliti mengambil judul “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Pembiayaan muḍārabah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia” 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah faktor Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset 

(ROA), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) mempengaruhi pembiyaan 

muḍārabah pada Bank Umum Syariah secara simultan? 

2. Apakah faktor Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset 

(ROA), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional terhadap 
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Pendapatan Operasional (BOPO) mempengaruhi pembiyaan 

muḍārabah pada Bank Umum Syariah secara parsial? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Non Performing Financing 

(NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap pembiyaan muḍārabah pada Bank Umum Syariah secara 

simultan.  

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh faktor Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Return on Asset (ROA), Non Performing Financing 

(NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap pembiyaan muḍārabah pada Bank Umum Syariah secara 

parsial. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perbankan 

Bagi bank yang mempunyai kepentingan dapat mengetahui kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah khususnya dalam pembiayaan 

muḍārabah, serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam 

menetapkan strategi usaha atau kebijakan-kebijakan yang akan 

dilakukan. 

2. Manfaat bagi pembaca 

Sebagai penambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan muḍārabah pada Bank Umum Syariah, memberi 
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informasi mengenai kinerja keuangan Bank Umum Syariah khususnya 

dalam pembiayaan muḍārabah, serta dapat dijadikan referensi dan 

bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh salama kuliah dan menambah 

wawasan khususnya  perbankan dan merupakan suatu pelatihan 

kepenulisan, menuangkan pemikiran atau sesuatu yang telah didapat 

dalam bentuk tulisan. 

E. Metode Penelitian 

 Metode pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan metode 

kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berbentuk 

kurun waktu (time series). Data diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dengan ditambah dengan jurna-jurnal ilmiah yang terkait 

dengan penelitian, buku-buku dari perpustakaan ofline maupun online. 

 Analisis model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ekonometrika 

dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan model 

OLS (Ordinary Least Square), dengan persamaan regresi linier berganda. 

 Penulis melakukan replikasi model dari Wahidahwati Jamilah, tahun 2016, 

tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan muḍārabah pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia”. Dengan model persamaan regresi berikut : 

Y = α + βX 
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Keterangan : 

Y = pembiayaan muḍārabah 

α = Konstanta 

β = koefisien Regresi 

X = variabel bebas 

Kemudian penulis disini mengemukakan model replikasi sebagai berikut : 

RPM = α + β1 DPK + β2 CAR + β3 ROA + β4 NPF + β5 BOPO + ε 

RPM  = Realisasi pembiayaan muḍārabah 

α  = kostanta 

β  = koefisien Regresi 

CAR = Capital Adequacy Ratio 

ROA = Return on Assets 

NPF = Non Performing Financing 

BOPO = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

ε  = Standar Eror 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam BAB ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
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dan sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori penunjang penelitian, 

penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian 

BAB ini membahas tentang variabel penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Berisi tentang analisis data yang telah dikumpulkan 

dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, serta pemaparan hasil interpretasi 

ekonominya. 

BAB V Penutup 

Dalam BAB ini membahas tentang kesimpulan dari 

serangkaian pembahasan dan saran keseluruhan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran 

untuk pihak yang terkait dalam mengambil 

keputusan. 

 


