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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di 

dunia, pada akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan 

pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara 

Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem 

bunga bank (interest system). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan 

berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, 

termasuk bunga nol persen (zero interest). Hal ini terus berlangsung paling 

tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1998 (Pakto 88) sebagai 

kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenalkan berdirinya 

bank-bank baru (Umam dan Utomo, 2016). 

Perkembangan perbankan syariah yang telah mendapat momentum 

sejak 1970-an di dunia internasional, secara umum mengambil dua pola. 

Pertama mendirikan bank syariah  berdampingan dengan bank konvensional 

(dual banking system) seperti yang terjadi di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, 

Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia. Kedua, sistem 

perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariah islam (full fledged 

Islamic financial system) seperti yang terjadi di Sudan, Iran dan Pakistan. 

Peranan regulasi menjadi titik kritis terpenting dalam kedua model dimaksud, 
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yang mana seluruh inisiasi awal perbankan syariah dimulai dengan dukungan 

regulasi yang memadai (Wibisono, 2009). 

Perkembangan berikutnya adalah mulai meningkatnya minat bank 

konvensional barat untuk membuka layanan syariah melalui Islamic window. 

Dengan demikian, setelah melihat keunggulan dari sistem perbankan Islam 

dan besarnya prospek pengembangan perbankan Islam, mereka mulai 

menyediakan jasa keuangan syariah. Tercatat pada tahun 2005, HSBC, 

Citygroup dan BNP Paribas mendirikan unit layanan syariah. Lebih lanjut 

tahun 2006 ini dikatakan sebagai tahun yang bagus bagi setiap orang bekerja 

menurut ketentuan syariah atau hukum Islam, yaitu dengan memanfaatkan 

produk-produk dari bank syariah (Umam dan Utomo, 2016). 

Karena sifatnya  yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank 

syariah tidak sama dengan produk bank konvensional, salah satunya 

dilarangnya memakai sistem bunga bank. Sebagai gantinya maka dipakai 

prinsip seperti bagi hasil, yaitu dengan bank mendanai nasabah yang akan 

melakukan usaha dan pendapatan diakhir kemudian dibagi hasilnya. Beberapa 

prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang yang ini merupakan 

konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri, 

diantara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah 

menjadi pemegang saham  pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan 

menjadi pembeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan 

atau orang lain (Rachmadi, 2001). 
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Karena terdapat perbedaan produk antara bank konvensional dan bank 

syariah, maka perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan bank 

syariah,  agar kedepannya bank syariah bisa menjadi sumber perekonomian 

masyarakat Islam seperti di Indonesia. Pada penelitian ini akan diukur tingkat 

profitabilitasnya, dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel 

dependen dan pembiayaaan mudharabah, murabahah, financing to deposit 

ratio, non performing finance dan capital adequacy ratio sebagai variabel 

independen.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 

demikian, bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini (Sartono, 2001). 

Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana 

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan 

kegiatan usaha tertentu, dengan kegiatan menggunakan metode bagi untung 

dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue 

sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya (Umam dan Utomo, 2016). Pada penelitian Wibowo dan Sunarto 

(2015) menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, hal ini didukung pada penelitian Chalifah dan Sodiq 

(2015) menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Fadhila (2015) menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Faktor lain yang yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan 

murabahah.Pembiayaan murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara 

bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu 

barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal 

seperti mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari (Lubis, 

2000). Pada penelitian Fadhila (2015) menunjukan bahwa pembiayaan 

murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan (2015) bahwa 

pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas, 

berbeda dengan hasil penelitian Anjani dan hasmarani (2015) yang 

menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh 

positif terhadap profitabilitas. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas adalah financing to 

deposit ratio. Rasio ini menghitung antara besarnya seluruh volume kredit 

(pembiayaan) yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari 

berbagai sumber (Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Pada penelitian Pratiwi dan 

Mahfud (2012) menunjukan bahwa financing to deposit ratio berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas, hal ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Riyadi dan Yulianto (2014) bahwa financing to deposit ratio 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini berbeda dengan hasil 

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah…, Ghali Taufan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



5 
 

penelitian Nindya (2015) yang menghasilkan financing to deposit ratio tidak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Faktor yang keempat yang mempengaruhi profitabilitas adalah non 

performing finance. Istilah ini lebih dikenal dengan pembiayaan bermasalah 

yang dialami oleh bank syariah, non performing finance merupakan salah 

satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank (Ikatan Bankir Indonesia, 

2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Martadireja (2014) menunjukan 

bahwa non performing finance berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, 

hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wantera dan Mertha 

(2015) yang menunjukan non performing finance berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas, berbeda dengan hasil penelitan Riyadi dan Yulianto 

(2014) non performing finance tidak berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. 

Faktor yang terakhir yang terakhir yang mempengaruhi profitabilitas 

adalah capital adequacy ratio. Rasio ini menunjukan kecukupan modal yang 

berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. 

Semakin tinggi capital adequacy ratio maka akan semakin baik kemampuan 

bank tersedut untuk menanggung risiko dari pembiayaan yang produktif 

(Ikatan Bankir Indonesia, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Defri 

(2013) yang menyatakan bahwa capital adequacy ratio berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Restiana dan Mahfud (2015) yang menghasilkan capital adequacy ratio 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas, berbeda dengan penelitian 
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Armereo (2015) bahwa capital adequacy ratio tidak berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hasil yang beragam 

mengenai pengukuran profitabilitas bank umum syariah maupun bank lain 

yang memakai prinsip syariah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto pada tahun 2014, yang meneliti tentang 

pengaruh pembiayaan bagi hasil, jual beli, financing to deposit ratio dan non 

performing finance terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian 

terdahulu meneliti laporan keuangan triwulan pada periode 2010-2013, 

sedangkan penelitian ini meneliti laporan keuangan tahunan pada tahun 2011-

2015. Selain itu, penelitian ini menambahkan capital adequacy ratio sebagai 

varibel indenpenden, mengganti pembiayaan bagi hasil menjadi pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan jual beli menjadi pembiayaan murabahah. 

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena mengingat hasil penelitian 

terdahulu masih terdapat perbedaan serta menyesuaikan fenomena 

perkembangan bank syariah di Indonesia yang semakin besar dan dekat 

dengan rakyat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa informasi 

kepada perbankan syariah bahwa faktor untuk menunjang laba perusahaan 

bisa dilihat dari tingkat profitabilitas. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Finanching to Deposit 

Ratio, Non Performing Finance dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh 

simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? 

2. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? 

3. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? 

4. Apakah Finanching to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? 

5. Apakah Non Performing Finance berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas bank umum syariah di Indonesia? 

6. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasakan permasalahan yang telah dikemukakan dalam 

perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai 

adalah: 

a. Untuk menguji pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Financing to 

deposit ratio, Non performing finance dan Capital adequacy ratio 

mempunyai pengaruh simultan terhadap profitabilitas bank umum 

syariah yang ada di Indonesia. 

b. Untuk menguji pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

c. Untuk menguji pembiayaan Murabahah mempunyai pengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

d. Untuk menguji Financing to deposit ratio mempunyai pengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

e. Untuk menguji Non performing finance mempunyai pengaruh negatif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

f. Untuk menguji Capital adequacy ratio mempunyai pengaruh positif 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi perbankan syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perbankan, khususnya perbankan syariah sebagai masukan yang dapat 

dijadikan tolak ukur dalam pengukuran yang terkait dengan 

profitabilitas di bank syariah yang ada di Indonesia. 

b. Bagi Manajemen 

Bagi pihak manajemen perusahaan atau perbankan dapat dijadikan 

pertimbangkan untuk menentukan faktor yang dapat digali dalam 

menentukan profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

c. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaaat untuk pengambilan 

keputusan investor yang akan menanamkan dananya ke bank umum 

syariah yang ada di Indonesia. 

d. Bagi Para Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam pengetahuan 

tentang pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Financing to 

deposit ratio, Non performing financedan Capital adequacy ratio 

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 
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e. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi menambah pengetahuan 

masyarakat tentang dunia perbankan, khususnya bank umum syariah 

yang ada di Indonesia. 
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