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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memulai perjalanan bisnisnya 

sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 atau 

24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah 

Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi beroperasi, 

dan mulai berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah 

seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) 

yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang 

memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 

dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. 

Di tahun 1993 Bank Muamalat memperoleh izin sebagai Bank Devisa dan 

terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Bank Muamalat menjadi lembaga perbankan pertama di Indonesia yang 

menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah I sebesar Rp. 200 miliar yang 

kemudian dilanjutkan secara bertahap pada tahun 2008 sebesar 314 miliar, tahun 

2012 sebesar 800 miliar dan tahun 2013 sebesar 700 miliar. Melakukan 

peluncuran produk Bank yaitu Shar-e yang merupakan tabungan instan pertama di 

Indonesia melalui ribuan jaringan online Kantor Pos di seluruh Indonesia , yakni 
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System Online Payment Point (SOPP). Yang disempurnakan dengan melakukan 

peluncuran produk Shar-e Gold Debit Visa yang mendapat peghargaan dari 

Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi 

chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, 

mobile banking, ATM, dan cash management . (Bank Muamalat Indonesia, 2018)  

Bank Muamalat Indonesia terus meluncurkan terobosan-terobosan baru  

dalam dua tahun terakhir yakni dengan meluncurkan Muamalat Mobile Banking, 

meresmikan Lounge Umroh di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta 

dan menerbitkan Medium Term Notes Syariah (MTNS) dengan total nilai Rp. 200 

miliar. Menginjak usia yang ke 20 tahun Bank Muamalat melakukan rebranding 

pada logo bank untuk meningkatkan performa perusahaan dan juga meresmikan 

Muamalat Tower sebagai kantor pusat Bank Muamalat di Indonesia. Hingga saat 

ini, Bank Muamalat telah memiliki 278 dari total kantor layanan termasuk 1 

kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan 

yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 103 mobile branch Muamalat, 

120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan 

ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). (Bank 

Muamalat Indonesia, 2017) 

Tujuan Bank Muamalat melakukan berbagai terobosan produk dan juga 

meningkatkan performa kinerja keuangannya adalah untuk memaksimalkan nilai 

bagi seluruh pemangku kepentingan seperti yang tertuang pada misi Bank 

Muamalat. salah satu nilai yang terpenting adalah nilai profitabilitas. Tinggi dan 

rendahnya tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh performa dari kinerja 
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keuangannya yang akan menunjukkan bagaimana suatu perusahaan dapat 

mengelola modal yang ada secara maksimal untuk menghasilkan laba yang 

maksimal. Rasio Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. (Ikatan Bankir Indonesia, 2018) 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat profitabilitas yang diperoleh 

Bank Muamalat dapat dilihat melalui rasio-rasio kinerja keuangan salah satunya 

seperti ROE (Return On Equity). ROE biasa digunakan untuk mengukur kinerja 

profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan. Dalam hal ini Bank Muamalat 

juga menggunakan ROE sebagai rasio untuk mengukur kinerja profitabilitasnya. 

Data perkembangan kinerja keuangan ROE dalam 8 tahun terakhir dapat dilihat 

pada Grafik 1.1         

                                                        Grafik 1.1 

Perkembangan Kinerja ROE (Return On Equity) PT Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. Tahun 2010-2017. (dalam %) 
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Dari Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa kinerja ROE Bank Muamalat 

mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun dari tahun 2010 hingga 

2012 terus mengalami peningkatan yang cukup baik dari 17.78% terus meningkat 

menjadi 29.16% pada tahun 2012, namun setelah itu ROE mengalami penurunan 

menjadi sebesar sebesar 11.41% pada tahun 2013 dan terus mengalami penurunan 

hingga 2017 dimana angka ROE berada dibawah 4% yaitu pada 2014 sebesar 

2.20%, tahun 2015 dan 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 2.78% 

pada tahun 2015 dan sebesar 3.00% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 

ROE hanya sebesar 0.87%. hal ini sangat mengkhawatirkan karena ROE semakin 

memburuk karena rasio pengembalian modal hanya sebesar 0.87% jauh sekali dari 

kriteria penilaian kesehatan ROE yaitu dinilai baik apabila berada pada kisaran 

angka 12%, sedangkan apabila ROE dibawah 12% maka dinilai buruk, artinya 

kinerja keuangan atau manajemen Bank Muamalat untuk mengelola modal yang 

ada hingga menghasilkan Net Income semakin memburuk, maka profit atau 

keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat pun semakin menurun. 

Penurunan ROE (Return On Equity) yang terjadi secara signifikan sejak 

tahun 2013-2017 dapat terjadi akibat penurunan return (laba) itu sendiri. Data 

perkembangan jumlah return dalam 8 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 1.2 
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Grafik 1.2 

Data Perkembangan Jumlah Return PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 

2010-2017 (dalam miliar) 
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Dari Grafik 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan return dari tahun 
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return berada di bawah 100 miliar dengan angka terendah pada tahun 2017 yaitu 
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Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Istishna’, Mudharabah, Musyarakah dan 

Murabahah terhadap Profitabilitas ROE (Return On Equity). 

B. Perumusan Masalah 

Apakah Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Istishna’, Mudharabah, 

Musyarakah, dan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas ROE (Return On 

Equity) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2011-2018. 

C. Tujuan Penelitian       

Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Istishna’, 

Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap profitabilitas ROE (Return On 

Equity) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode  2011-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang 

dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pengaruh pembiayaan pada Bank Syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah. 

2. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang. 

3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan 

kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembiayaan dan profitabilitas yang 

dihasilkan. Serta untuk mendorong kinerja keuangan yang lebih baik lagi. 
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E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda dengan pendekatan Model Penyesuaian Parsial (PAM), yang 

formulasi model estimatornya adalah : 

ROEt = α0 + α1LogDPKt + α2LogISTt + α3LogMDBt + α4LogMSYt +  

α5LogMRBt + λROEt-1+ vt 

Di mana : 

ROE  = Return on Equity  

DPK  = Dana Pihak Ketiga 

IST  = Pembiayaan Istishna’ 

MDB  = Pembiayaan Mudharabah 

MSY  = Pembiayaan Musyarakah 

MRB  = Pembiayaan Murabahah 

log  = operator logaritma berbasis e 

λ  = (1 – δ); 0 < λ < 1; δ = koefisien penyesuaian (adjustment) 

α0  = δβ0 ; konstanta jangka pendek 

α1  = δβ1 ; koefisien regresi jangka pendek DPK 

α2  = δβ2 ; koefisien regresi jangka pendek IST 

α3  = δβ3 ; koefisien regresi jangka pendek MDB 

α4  = δβ4 ; koefisien regresi jangka pendek MSY 

α5  = δβ5 ; koefisien regresi jangka pendek MRB 

β0  = konstanta jangka panjang 

β1  = koefisien regresi jangka panjang DPK 

β2  = koefisien regresi jangka panjang IST 

β3  = koefisien regresi jangka panjang MDB 

β4  = koefisien regresi jangka panjang MSY  

β5  = koefisien regresi jangka panjang MRB 

v  = unsur kesalahan (error term) 

t  = triwulan ke t 
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E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi 

Bank Muamalat Indonesia yaitu data dari laporan keuangan publikasi triwulan 

periode 2013 – 2018. Dan juga diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) yaitu data  dari laporan keuangan perbankan publikasi triwulan 

periode 2011 – 2012.  

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari dan relevan dengan 

masalah-masalah yang terkait dengan penelitian, membahas tinjauan terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan topik yang sama, dan 

membahas hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang alat dan model analisis yang digunakan dalam 

penelitian, data dan sumber data yang diperoleh, serta devinisi operasional 

variabel dan pengukurannya.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian, variabel-

variabel dalam penelitian yang selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional 

dalam hasil estimasi, interpretasi kuantitatif yaitu deskripsi jenis dan perhitungan 

data, populasi dan penentuan sampel, serta metode pengumpulan data, teknik 

analisis  serta pembahasan interpretasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dari rangkaian pembahasan 

yang diuraikan, disertai saran-saran yang perlu disampaikan sebagai masukan 

demi kelanjutan dan pengembangan penelitian. 

   

 


