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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Syariah adalah suatu Bank yang berope rasi dengan prinsip syariah, 

prinsip syariah artinya di dalam mengembangkan Produk dan operasional 

Perbankan Syariah dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah merupakan lembaga 

keuangan dengan usaha utamanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain 

yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa 

tahun terakhir, lembaga keuangan telah mengalami perkembangan yang cukup 

dinamis, cepat, dan kompetitif. Salah satu bagian yang sedang berkembang adalah 

paradigma baru perbankan Islam. 

Bank syariah muncul karena tuntutan obyek yang berlandaskan prinsip 

efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi, manusia senantiasa berupaya untuk 

selalu lebih efisien. Berkenaan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif 

efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam 

menyimpan dan meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian 

untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa 

penyimpan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi resiko serta 

usaha untuk menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi (Muhammad, 2005: 

27). 

Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu 

tampil sebagai alternatif pengganti sistem suku bunga yang selama ini hukumnya 
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(halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, 

sebagai lembaga yang keberadaanya lebih baru daripada bank-bank konvensional, 

bank syariah menghadapi permasalahan-permasalahan baik yang melekat pada 

aktivitas maupun pelaksanaannya (Sumitro, 2004: 2). 

Pembiayaan bank syariah merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. 

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. 

Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya 

yang dilakukan oleh bank syariah. Berikut dapat kita lihat  perkembangan 

pembiayaan pada perbankan syariah di tabel 1.1 dari tahun 2012 sampai 2018. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan Syariah tahun 2012-2018  

(dalam milliar rupiah) 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2019. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan pada perbankan 

syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembiayaan yang 

Pembiayaan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mudharabah 12.023 13.625 8.424 7.979 7.577 6.584 5.477 

Musyarakah 27.667 39.874 40.278 47.357 54.052 60.465 68.644 

Murabahah 88.004 110.565 91.867 93.642 110.063 114.458 118.134 

Salam 0 0 0 0 0 0 0 

Istishna 376 582 153 120 25 18 15 

Ijarah 7.345 10.481 1.916 1.561 1.882 2.791 3.180 

Qardh 12.090 8.995 153 120 3.883 5.476 6.848 

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 

Total 147.505 184.122 142.791 150.779 177.482 189.792 202.298 
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paling banyak diminati di perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, 

musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan yang memiliki nilai tertinggi dari 

beberapa pembiayaan diatas adalah pembiayaan murabahah. Dimana pada tahun 

2018 sebesar 118.134  miliar naik Rp 3.676  miliar yang semulanya pada tahun 

2017 adalah Rp 114.458 miliar. Pembiayaan musyarakah pada tahun 2018 sebesar 

Rp 68.644 miliar naik Rp 8.179 miliar yang semulanya pada tahun 2017 sebesar 

Rp 60.465 miliar. Namun pembiayaan  mudharabah  pada tahun 2018 hanya Rp 

5.577 mengalami negatif Rp sebesar Rp 1.798 miliar yang semulanya pada tahun 

2017 sebesar Rp 6.584 milliar. Pembiayaan mudharabah memiliki nilai yang 

cukup kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah dan murabahah 

Menurut Al-ashaboul,M (2013) Ukuran keberhasilan suatu bank dapat 

dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab dengan laba yang diperoleh bank, 

merupakan ukuran keberhasilan bahwa bank telah bekerja secara efisien. Salah 

satu komponen dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Dalam 

akuntansi syariah, Laporan perhitungan laba rugi bank (profit and loss statement) 

atau lebih dikenal dengan income statement dari suatu bank umum adalah suatu 

laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional 

dan operasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu. 

Harahap dan syafri, S. (2008) mengatakan bahwa Salah satu yang 

mempengruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tiggi, maka profitabilitas akan mengalami 

kenaikan. Profitabilits dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk 

mengukur kinerja suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat profitabilitas Bank 
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Bri Syariah dapat mengunakan Return On Equity (ROE). ROE biasa digunakan 

untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas suatu perusahaan. Untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat profitabilitas yang diperoleh Bank Bri Syariah 

dapat dilihat melalui rasio-rasio kinerja keuangan salah satunya seperti Return On 

Equity (ROE). ROE biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau 

rentabilitas suatu perusahaan.Dalam hal ini Bank Bri Syariah juga menggunakan 

ROE sebagai rasio untuk mengukur kinerja profitabilitasnya. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Kinerja ROE (Return On Equity) PT Bank BRI Syariah. Tahun 

2012-2018. (dalam %) 

 
Sumber :BRIsyariah,diolah 

Dari Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa kinerja ROE Bank Bri Syariah  

mengalami peningkatan pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenikan yitu 

dari 7,81% meningkat menjadi 10,2% pada tahun 2014 ROE mengalami 

penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,44%. Pada tahun 2015 ROE 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%  hingga pada tahun 2016 

mencapai peningkatan kembali ROE Bri syariah menjadi 7,4%. Namun pada 

tahun 2017 hingga 2018 ROE kembali mengalami penurunan kembali dari 4,1% 

mencapai 2,49%. Jauh sekali dari kriteria penilaian kesehatan ROE yaitu dinilai 
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baik apabila berada pada kisaran angka 12%, sedangkan apabila ROE dibawah 

12% maka dinilai buruk, artinya kinerja keuangan atau manajemen Bank Bri 

Syariah untuk mengelola modal yang ada hingga menghasilkan Net Income 

semakin memburuk, maka profit atau keuntungan yang diperoleh Bank Bri 

Syariah pun semakin menurun. 

Dengan melihat dinamika pertumbuhan ROE dari Bank Bri Syariah 

menarik sekali untuk diteliti mengenai apa yang sebenarnya mempengaruhi ROE 

Bank Bri Syariah. Untuk itu peneliti ingin memusatkan perhatian pada Pengaruh 

Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas 

Return On Equity (ROE). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan 

masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat profitabilitas 

Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri Syariah  pada tahun 2012-2018? 

2. Apakah ada pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas 

Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri Syariah pada tahun 2012-2018? 

3. Apakah ada pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap tingkat profitabilitas 

Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri Syariah pada tahun 2012-2018? 

4. Apakah ada pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, 

terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri 

Syariah pada tahun 2012-2018? 
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C.  Batasan Masalah 

Bermula dari uraian yang telah dijelaskan di atas, melihat wacana 

mengenai sumber-sumber yang dapat meningkatkan laba atau profitabilitas 

merupakan pembahasan yang luas, maka penulis dalam hal ini memfokuskan 

penelitian hanya pada Pengaruh Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan 

murabahah terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Bri Syariah periode 

2012-2018. Di Bank Bri Syariah penyaluran dana pembiayaan terdiri dari 

Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, dan Qard. Tetapi dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan hanya mudharabah, musyarakah dan 

mudharabah dalam variabel yang menghasilkan laba. 

 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan  yang  telah diuraikan pada penjelasan  

sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :  

1. Untuk manganalisis apakah ada pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap 

tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri Syariah 

pada tahun 2012-2018. 

2. Untuk manganalisis apakah ada pengaruh pembiayaan Musyarakah 

terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri 

Syariah pada tahun 2012-2018. 

3. Untuk manganalisis apakah ada pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap 

tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Bri Syariah  

pada tahun 2012-2018. 
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4. Untuk menganalisis apakah ada ada pengauh pembiayaan Mudharabah, 

Musyarakah dan Murabahah tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE)  

pada PT. Bank Bri Syariah  pada tahun 2012-2018. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan  syariah sebagai 

salah satu bagian dari ekonomi islam serta untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah serta pengaruhnya 

terhadap laba suatu perusahaan khususnya bank syariah. 

b. Manfaat secara praktisi 

a. Bagi bank Syariah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan 

acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis 

perbankan syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kinerja Bank Syariah Mandiri, sekaligus memperbaiki apabila ada 

kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis bank syariah.  
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b. Bagi Institusi 

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan 

untuk penelitian sejenis selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk 

menambah wawasan mengenai pembiayaan pada bank syariah. 

d. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh 

pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan murabahah dan mudharabah serta pengaruhnya terhadap 

profitibalitas pada bank syariah. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang meruoakan yang mendasar dalam 

penelitian ini, yang menjabarkan pengertian yang berkaitan dengan 

pembiayaan Mudharabah, pembiayan Musyarakah dan pembiayaan 
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Murabahah, ROE (Return On Equity), penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari objek penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi oprasional variabel, metode dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahsannya. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran melalui penelitian yang 

dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-sumber dari pustaka acuan yang 

digunakan dalam penelitian, dan lampiran membuat input variabel dan 

hasil-hasil regresi. 


