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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan perekonomian di dunia tidak dapat dipisahkan dari dunia

perbankan. Jika dihubungkan dengan pendanaan, hampir semua aktivitas

perekonomian menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat

membantu jalannya usaha tersebut. Peran bank dalam hal ini sebagai lembaga

intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang dapat

meningkatkan taraf hidup. Perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu

bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank

yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional

menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi

hasil, Permata et al (2014).

Bank syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak menerapkan

bunga. Bank Islam atau sering disebut dengan lembaga keuangan yang sistem

operasionalnya berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Perkembangan lembaga

keuangan syariah di Indonesia masih belum pesat karena baru ada satu bank

syariah yang beroperasi yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun

1992. Setelah terjadi krisis perbankan tahun 1998 membawa dampak terhadap

struktur perekonomian terutama struktur keuangan perbankan. Hal ini
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menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger.

Sementara bank yang beroperasi dengan prinsip syariah justru berkembang dan

dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga, serta

melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulasi dan tanpa didasarkan pada

kegiatan usaha, Hadiyati (2013).

Melalui pengesahan Undang - Undang No.21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah dan diberlakukannya kebijakan Spin Off telah mendorong

bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hal tersebut

terlihat dari bertambahnya jumlah BUS yang semula hanya 5 (lima) sampai

tahun 2008 menjadi 11 BUS, 23 UUS dan 163 BPRS  pada akhir tahun 2013.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada semakin tajamnya persaingan di

antara BUS. Persaingan semakin tajam menuntut suatu keputusan yang tepat

dalam menjalankan usaha, Hadiyati (2013).

Dalam perkembangan dunia perbankan, suatu bank akan dinilai kinerja

usahanya baik jika dinilai dari suatu penilaian rasio keuanganya. Rasio adalah

suatu alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk

menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu

laporan finansial. Salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil

pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Dalam rangka

mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan
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pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya peningkatan

profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran

aktiva produktif. Salah satu bentuk penyaluran dana perbankan syariah adalah

melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, Bintang (2013).

Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional, juga

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun

terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang

diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya

semata - mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing). Produk bank

yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan

investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tingginya

tingkat resiko yang dihasilkan oleh pembiayaan dengan skema mudharabah atau

musyarakah dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah atau Non Performing

Financing (NPF) bagi bank syariah.

Menurut data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, rasio

NPF bank - bank syariah mencapai 5,14 persen pada kuartal pertama 2009.

Angka itu melewati ambang batas maksimal pembiayaan bermasalah yang

ditetapkan Bank Indonesia sebesar lima persen dan mengindikasikan adanya

potensi pembiayaan bermasalah. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian

khusus dalam menilai tingkat risiko pembiayaan bermasalah adalah

profitabilitas, Hadiyati (2013).
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Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan

manajemen suatu bank untuk menghasilkan laba. Namun seiring dengan

pesatnya perkembangan bank syariah dan jumlah aset dari bank syariah tersebut,

terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam tingkat resiko pembiayaan,

seperti kendala yang bersifat internal, dimana perbankan syariah memiliki

masalah seperti pemahaman akan esensi perbankan syariah yang masih kurang,

adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas

sumber daya yang belum memadai, sikap aversion to effort dan aversion to risk

sedangkan kendala eksternalnya adalah bank syariah menilai bahwa pembiayaan

dengan sistem bagi hasil memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat

terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba

karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan tetapi,

juga berbagi kerugian, Fahrul, et al (2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri (2005) menyatakan bahwa

resiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Berbeda dengan

penelitian Bustomi (2005) menyatakan bahwa tingkat kredit bermasalah tidak

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Selanjutnya Fahrul, et al (2012)

menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial resiko pembiayaan musyarakah

dan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank

syariah Banda Aceh.

Fiswara (2008) menyatakan bahwa secara simultan variabel Non

Performing Financing pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah
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tidak berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan secara parsial diperoleh

hasil bahwa variabel Non Performing Financing pembiyaan mudharabah tidak

berpengaruh dan Non Performing Financing pembiayaan musyarakah

berpengaruh terhadap profitabilitas.

Rochmatika (2012) menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan bagi

hasil berpengaruh negatif, sedangkan pembiayaan jual beli dan Non Performing

Financing berpengaruh positif terhadap profitabilitas berbeda dengan

Muhammad (2013) menyimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif

sedangkan variabel suku bunga, inflasi, CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap

profitabilitas.

Permata, et al. (2014) menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan

mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On

Equity. Sedangkan secara parsial, pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif

terhadap Return On Equity, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif

terhadap tingkat Return On Equity dan pembiayaan mudharabah merupakan

pembiayaan bagi hasil yang dominan dalam mempengaruhi tingkat Return On

Equity.

Hasil penelitian sebelumnya Hadiyati (2013) menyimpulkan bahwa

secara simultan Non Performing Financing pembiayaan mudharabah dan

musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Secara parsial, Non

Performing Financing pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap
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profitabilitas, sedangkan Non Performing Financing pembiayaan musyarakah

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Hadiyati (2013),

yang meneliti tentang pengaruh Non Performing Financing pembiayaan

mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada

tahun dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya menggunakan objek

penelitian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode tahun 2006 sampai

dengan 2010, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian Bank

Umum Syariah (BUS) periode penelitian  tahun 2009 sampai dengan 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Non Performing

Financing pembiayaan mudharabah dan Non Performing Financing pembiayaan

musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pentingnya penelitian

ini dilakukan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

kinerja bank umum syariah berdasarkan tingkat kesehatan bank sebagai

indikator untuk menilai kualitas suatu bank.
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1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Apakah non performing financing pembiayaan mudharabah dan non

performing financing pembiayaan musyarakah secara simultan berpengaruh

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?

2. Apakah non performing financing pembiayaan mudharabah berpengaruh

negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

3. Apakah non performing financing pembiayaan musyarakah berpengaruh

negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pemabatasan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data laporan

keuangan tahunan dari Bank Umum Syariah periode tahun 2009 sampai

dengan 2013.

2. Variabel yang diteliti meliputi Non Performing Financing pembiayaan

mudharabah dan Non Performing Financing pembiayaan musyarakah.
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1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh non performing financing pembiayaan mudharabah

dan non performing financing pembiayaan musyarakah secara simultan

terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. Untuk menguji pengaruh negatif non performing financing pembiayaan

mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. Untuk menguji pengaruh negatif non performing financing pembiayaan

musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1 Bagi Peneliti

Merupakan suatu pembelajaran dalam menganalisis laporan keuangan

sehingga peneliti dapat mempraktekan teori yang sudah didapatkan dalam

proses perkuliahan dengan cara menganalisa dan memecahkan suatu

masalah.

2 Bagi Pihak Bank

Diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk

merencanakan strategi baru di masa yang akan datang dan untuk

meningkatkan kinerja bank syariah.
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3 Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para nasabah

tentang laporan keuangan, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk

bergabung dengan bank syariah.
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