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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Andrianto 

dkk, 2019). Dalam menjalankan perannya, keberadaan bank tergantung 

oleh adanya kepercayaan masyarakat (agent of trust). Rasa kepercayaan ini 

muncul disebabkan adanya keamanan yang diberikan kepada masyarakat 

untuk menyimpan dananya di bank, sehingga prinsip kepercayaan menjadi 

ruh dari kegiatan perbankan. Selain itu, bank juga berfungsi bagi 

pembangunan perekonomian nasional (agent of development) dalam 

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas 

nasional (Purnomolastu, 2016). Sehingga apabila suatu bank tidak dapat 

menjalankan fungsi yang dimilikinya dengan baik, maka perekonomian 

akan terganggu dan pembangunan nasional ikut terhambat pula.  

Dalam UU No.10 tahun 1998 mengenai Perubahan UU No.7 

Tahun 1992  Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank berdasarkan 

pelaksanaan kegiatan  usahanya terdiri dari bank konvensional dan bank 

syariah. Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
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jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS).  

Eksistensi bank syariah juga di dorong oleh tingginya minat 

masyarakat untuk  menempatkan dananya di bank syariah, karena produk 

dana perbankan yang  ditawarkan  ke  masyarakat  memiliki  daya  tarik  

bagi  deposan  mengingat nisbah  bagi  hasil  dan  margin  yang  di  

dapatkan  terbilang  masih  kompetitif dibanding  bunga  di  bank  

konvensional (Bangsawan, 2017). Mayoritas masyarakat Indonesia 

beragama Islam sehingga bank syariah yang beroperasi dengan 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menjauhi praktik riba banyak di 

minati masyarakat muslim sebagai upaya menjauhkan diri dari larangan-

Nya (Suciningtyas dan Latifah, 2013). Dalam penyaluran dananya bank 

syariah memiliki beberapa akad seperti murabahah, istishna’, mudharabah, 

musyarakah, ijarah, dan salam. Sedangkan penghimpunan dana bank 

syariah melalui layanan giro, tabungan, dan deposit berjangka.  

Krisis ekonomi pada tahun 1997 membawa dampak terhadap 

struktur perekonomian terutama pada sektor keuangan dan perbankan. 

Dampak yang timbul yaitu puluhan bank konvensional mengalami 

kebangkrutan, sedangkan pada bank syariah terus mengalami 

perkembangan. Pada tahun 1997 bank syariah yang berdiri yaitu Bank 

Muamalat  Indonesia,  yang  mana  semua  bank  konvensional  di  merger  

dan ditutup,  hanya  Bank  Muamalat  Indonesia  yang  dinyatakan  bersih  

dan  tidak terkena  dampak  dari  krisis  ekonomi.  Inilah  awal  
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10,68%, kemudian sebesar 11,2% pada tahun 2019, dan sebesar 12,17% 

pada tahun 2020.  

Mengingat masyarakat Indonesia didominasi oleh pemeluk agama 

Islam, kehadiran bank syariah memiliki prospek yang baik. Dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Didukung dengan diberlakukannya Undang-

Undang tentang perbankan syariah tersebut, perkembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. 

Saat ini, sistem perbankan syariah lebih berkembang dan menjadi 

alternatif menarik bagi kalangan perusahaan sebagai pelaku bisnis, 

akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai 

pengguna jasa perbankan. Dengan seiring berjalannya waktu, pemahaman 

masyarakat mengenai sistem bank syariah mulai meningkat, sehingga 

bank syariah semakin diminati oleh masyarakat. Perkembangan ini 

memicu semakin banyaknya bank umum syariah yang bermunculan.  

Tabel 1. 1 Jumlah Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 2016-2020 

Tahun Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) 
2018 13 20 
2019 14 20 
2020 14 20 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2020 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kantor perbankan syariah 

mengalami perkembangan walaupun tidak begitu tampak. Hingga pada 
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tahun 2020 jumlah kantor perbankan syariah tercatat 34 kantor (belum 

termasuk BPRS). Pada tahun 2018 jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 

mengalami penurunan yang sebelumnya berjumlah 21 di tahun 2017, 

namun di sisi lain pada Bank Umum Syariah (BUS) mengalami kenaikan. 

Menurut Janah dan Siregar (2018) jumlah kantor yang semakin banyak 

akan membantu pergerakan bank syariah dalam  meningkatkan 

produktivitas,  akan  tetapi  penambahan  jumlah  kantor harus  

disesuaikan  dengan  potensi  bisnis  sesuai  daerah  masing-masing  agar 

pembukaan  kantor  baru  dapat  digunakan  dengan  efektif  dan  efisien. 

Dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang semakin 

mengalami kemajuan yang positif pada setiap tahunnya, maka diperlukan 

penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya 

menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek earning atau 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting dalam penilaian kinerja keuangan bank. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Harahap, 2008) 

Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung 

rasio-rasio dalam kinerja keuangan karena rasio-rasio tersebut mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang 

bersangkutan. Dengan begitu, profitabilitas bank tersebut menunjukkan 
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on Asset (ROA) perbankan syariah mengalami penurunan menjadi 1,73% 

yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang menyerang seluruh lapisan 

masyarakat dan segala aspek termasuk ekonomi (Hadiwardoyo, 2020). 

Sedangkan pada tahun 2020 total Return On Assets (ROA) pada perbankan 

syariah masih mengalami penurunan menjadi 1,40%. Ketentuan ROA 

dalam standar Bank Indonesia yang ideal yaitu sebesar 1,5%, artinya jika 

ROA pada bank dibawah 1,5% maka bank tersebut masih belum optimal 

dalam mengelola assetnya  (Lampiran  Surat  Edaran  Bank  Indonesia, 

2011).  Namun masih bisa dikategorikan bank yang sehat karena dilihat 

pula dari indikator lainnya seperti Non Performing Financing (NPF), 

jumlah bank, dan total pembiayaan pada tahun 2020 berada dalam posisi 

yang cukup baik. 

Penggunaan asset pada bank syariah sama dengan bank konvensional 

yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan aktiva 

produktif yang dimiliki oleh bank. Salah satu aktiva produktif yang 

dimiliki bank syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan sendiri memiliki 2 

lingkup diantaranya lingkup luas yang berarti financing, yaitu pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan 

baik untuk sendiri maupun dijalankan orang lain. Sedangkan dalam arti 

sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah 

(Muhammad, 2005) 
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Pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam 

daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. 

Berdasarkan jenisnya pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, 

pertama; pembiayaan dengan prinsip jual beli (ba’i) dengan akad 

murabahah, salam, dan istishna, kedua; pembiayaan dengan prinsip sewa 

(ijarah) dengan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, ketiga; 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) dengan akad mudharabah 

dan musyarakah (Yudiana, 2014). Jasa pembiayaan yang sering dikenal 

masyarakat yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta ada juga 

pembiayaan dengan prinsip jual beli diantaranya yaitu pembiayaan 

murabahah.  

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah 

adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul 

maal) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (mudharib), 

untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau 

kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Nabhan, 2008).  

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan 

dengan akad musyarakah, merupakan suatu bentuk akad kerjasama 

perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya 

dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk 

ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. keuntungan 
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dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan 

bersama (Yudiana, 2014).  

Produk lain yang ditawarkan oleh bank syariah selain dengan 

prinsip bagi hasil, ada pembiayaan dengan prinsip jual beli yang 

dinamakan pembiayaan murabahah. Transaksi dengan prinsip murabahah 

berarti terjadi jual beli barang antara dua pihak penjual dan pembeli 

dengan harga diatas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) 

yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli (Nabhan, 2008). 

Semakin banyak bank syariah menyalurkan dana dalam bentuk 

pembiayaan murabahah maka akan semakin meningkatkan keuntungan 

yang didapat oleh bank syariah itu sendiri. 

Dalam bank syariah, semakin meningkat produk pembiayaan maka 

semakin besar pula risiko yang akan diterima. Tingginya resiko 

pembiayaan tercemin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering 

dikenal sebagai Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan 

bermasalah (Non Performing Financing) berarti pembiayaan yang dalam 

pelaksanaanya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan 

pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah. 

Risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk 

mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang 

telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan 

mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga 
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akan berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi 

penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank (Refinaldy, 2014).  

Tabel 1. 2 Pembiayaan dan NPF pada Bank Umum Syariah  Periode 2018-
2020 (Milyar Rp) 

Tahun Mudharabah Musyarakah Murabahah NPF (%) 

2018 15.866 129.641 154.805 2,15% 
2019 5.413 84.582 122.725 3,23% 
2020 4.098 88.901 135.430 3,01% 

 Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2020 (Data Diolah) 

Tabel 1.2 menunjukkan total pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah, dan Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Umum Syariah selama 2018-2020. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa pembiayaan murabahah memiliki peminat paling tinggi selama 3 

tahun terakhir. Kemudian disusul oleh pembiayaan musyarakah yang pada 

tahun 2019 mengalami penurunan, dan yang ketiga adalah akad 

mudharabah. Sedangkan untuk Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Umum Syariah dari tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik. Rasio 

Non Performing Financing (NPF) sangat penting bagi suatu bank sehingga 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa mengatur dan mengawasi 

perbankan yang ada di Indonesia. Besarnya Rasio Non Performing 

Financing (NPF) yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah 

maksimum  sebesar  5%  (Mulyani,  2020).   

Berdasarkan hal-hal yang telah diidentifikasi diatas, keterkaitan 

antar variabel satu dengan lainnya, serta adanya perbedaan hasil 

penelitian antara satu dengan lainnya maka penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH 

DI INDONESIA PERIODE 2015-2020. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas 

penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2015-

2020? 

2. Apakah Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS)  di Indonesia tahun 2015-2020? 

3. Apakah Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS)  di Indonesia tahun 2015-2020? 

4. Apakah  Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2015-2020? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia tahun  2015-2020. 
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2. Untuk mengetahui apakah Mudharabah berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2015-

2020. 

3. Untuk mengetahui apakah Musyarakah berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2015-

2020. 

4. Untuk mengetahui apakah Murabahah berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 2015-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

5. Bagi Perbankan  

Diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi perbankan di 

Indonesia, terutama bank-bank syariah yang ada untuk berusaha 

meningkatkan profitabilitasnya dan dapat lebih maksimal lagi 

dalam menjalankan perannya untuk masyarakat dalam berbagai 

bidang terutama di sector perekonomian.  

6. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini menjadi sarana dalam belajar dan 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa 

perkuliahan. 

7. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk 

penelitian selanjutnya di masa mendatang, termasuk manfaat bagi 

perkembangan pengetahuan khususnya pada bidang ekonomi 

pembangunan. 

8. Bagi Nasabah  

Diharapkan dari hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu 

sumber informasi dalam mempertimbangkan dan mengambil 

keputusan para nasabah untuk menginvestasikan dana yang 

dimiliki di perbankan syariah. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Penelitian ini akan mengamati tentang pengaruh Non 

Performing Financing (NPF), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan 

Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas 

Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan analisis data 

panel. Adapun  model ekonometrika yang digunakan merupakan 

replikasi dari model Andreas Marzel Palealu (2013) yang formulasi 

modelnya sebagai berikut:  

ROAit = β0 + β1NPFit + β2ln(MDR)it + β3ln(MYR)it + 

β4ln(MRB)it + eit 

Keterangan: 

ROAit   = Profitabilitas Bank Umum Syariah 
NPFit  = Non Performing Financing (%) 
MDR it  = Pembiayaan  Mudharabah (Juta Rp)  
MYR it  = Pembiayaan  Musyarakah (Juta Rp) 
MRBit  = Pembiayaan  Murabahah (Juta Rp)  
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β0   = Konstanta 
β1…..β4   = Koefisien regresi variabel independen 
ln    = Operasi logaritma natural 
it   = Data panel 
e   = error term 
 

E.2. Jenis  dan Sumber Data 

Data yang digunakan  adalah data kuantitatif, yaitu data yang 

diukur dalam statu skala numerik (angka). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dari bank yang  terdaftar di Bank 

Syariah Indonesia (BSI) yang  menyajikan laporan keuangan  

triwulan secara lengkap  dari tahun 2015-2020 yang terdiri dari 

laporan  Non Performing Financing (NPF), laporan pembiayaan 

mudharabah, laporan pembiayaan musyarakah, dan laporan  

pembiayaan murabahah. Adapun sampel yang  terpilih adalah 6 

Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank BCA Syariah, Bank Syariah 

Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia,dan Bank Victoria Syariah. 

B. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dibuat agar lebih mudah untuk 

menjelaskan segala permasalahan yang menjadi pokok pembahasan 

sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Kerangka sistematika 

pembahasan terbagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara 

keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang 
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merupakan landasan pemikiran dalam penelitian atau yang 

digunakan sebagai dasar melakukan penelitian tersebut, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari, 

mendukung, dan relevan dengan penelitian yang dilakukan 

terhadap penelitian terdahulu. Menguraikan landasan teori 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada 

perbankan syariah, kemudian diakhir bab terdapat hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan metode penelitian yang menguraikan alat dan 

model analisis yang akan digunakan dalam penelitian beserta 

langkah-langkah estimasi dan uji hipotesis, terdapat pula data 

dan sumber data, yang terdiri dari definisi operasional variabel. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian dan pembahasan adalah uraian mengenai 

variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara 

operasional, penyajian hasil estimasi model analisis diikuti 

dengan pembahasan, interpretasi kuantitatifnya, dan 

pembuktian hipotesis penelitian.  
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BAB V : PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan interpretasi hasil estimasi 

model analisis dari serangkaian pembahasan yang telah 

diuraikan dalam penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada pemerintah maupun penelitian 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


