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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia saat ini banyak terdapat lembaga yang berfungsi menghimpun  

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam 

perkembangan perekonomian yang semakin meningkat muncullah jasa 

pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan 

non bank. Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 

islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang tidak 

hanya mementingkan kebutuhan financial saja namun juga memenuhi kebutuhan 

moralitasnya. 

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menawarkan berbagai jasa 

keuangan yang terdiri dari perbankan umum, bank perkreditan rakyat, bank 

pembiayaan rakyat shariah, perusahaan asuransi, pegadaian konvensional maupun 

syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya. Belakangan ini perkembangan 

industri lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, 

seperti perbankan syariah, asuransi syaraiah, pasar modal syariah, reksadana 

syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah serta Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). 

Saat ini perkembangan BMT sangat pesat, kinerja yang berlandaskan pada 

sistem syariah dengan menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan 

bermuamalah yang benar, mampu menumbuhkan kepercayaan yang cukup tinggi 

dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perbankan syariah 
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dipengaruhi oleh kemampuan perbankan syariah mempertahankan kinerjanya 

pada saat krisis ekonomi berlangsung.  

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa 

perbankan dengan sistem konvensional bukan satu-satunya sistem yang dapat 

diandalkan. Perbankan syariah dan Koperasi syariah merupakan salah satu sistem 

perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan 

keterbukaan. Perbankan syariah yang dilaksanakan atas prinsip yang berbeda 

dengan perbankan konvensional yang kenyataannya lebih terbukti mampu 

bertahan. 

Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu 

Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta 

meyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya. (Muhammad, 

2007:59) 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) juga seperti halnya bank atau lembaga 

keuangan syariah yang mempunyai berbagai produk pembiayaan salah satunya 

yakni akad jual beli murabahah, musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan 

murabahah, musyarakah dan mudharabah dalam jumlah besar dapat membawa 

hasil yang menguntungkan bagi pihak BMT, jika penyaluran pembiayaan tersebut 

dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar 

pendapatan maka semakin besar pula pihak BMT dalam pembayaran kewajiban 
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kepada pihak lain. Kemampuan dalam menghasilkan profit tersebut akan 

bergantung pada kemampuan manajemen BMT yang bersangkutan dalam 

mengelola asset  dan liabilities yang ada dan secara kuantitatif dapat dinilai 

dengan Return On Asset (ROA). Besarnya laba profit tentu berhubungan dengan 

besarnya pembiayaan yang disalurkan dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Profitabilitas adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kerja 

manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari suatu usaha. 

Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. 

Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka menyebabkan kurang 

maksimalnya kinerja keuangan menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang 

rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat 

yang dapat menyebabkan proses penghimpunan jadi bermasalah. 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) mampu berkembang dan bertahan bahkan 

ketika krisis ekonomi melanda. Sesuai dengan namanya produk yang ditawarkan 

yaitu produk yang berprinsip syariah , diantaranya yaitu pembiayaan murabahah, 

musyarakah dan mudharabah. 

Berdasarkan publikasi laporan pertanggung jawaban pengurus Baitul Mal 

Wat Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru yang menunjukkan peningkatan aset 

dari tahun ketahun untuk periode tahun 2012- 2016 dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Jumlah Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah 

Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Tahun 2012- 2016 

Sumber: Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas BMT Al-Ittihad 

Rumbai pekanbaru 

Pada tabel diatas bisa kita lihat jumlah pembiayaan murabahah, 

musyarakah dan mudharabah dari tahun ketahun yang terus meningkat dan 

mengalami fluktuasi (naik turun). Terbukti pada tahun 2012 pembiayaan 

Murabahah disalurkan sebesar Rp. 27.258.925.798,- Pada tahun 2013 mengalami 

kenaikansebesar Rp. 32.683.235.039,- atau 19,90%. Pembiayaan Musyarakah 

pada tahun 2012 sebesar Rp. 172.078.813,- pada tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar Rp. 121.165.075,- atau-29,59%. Kemudian pembiayaan 

Mudharabah pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.040.767.034,- dan pada tahun 2013 

mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.024.227.491,- atau-0,81%. 

Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah pembiayaan Murabahah mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 41.532.856.425,-dan Rp. 46.881.954.738,- atau 12,88% 

sama halnya dengan tahun sebelumnya pembiayaan Musyarakah pada tahun 2014 

dan 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 

106.792.422,- dan Rp. 415.692.422,- atau 289,25%. Pembiayaan Mudharabah 

Tahun 

Jumlah 

Pembiayaan 

Murabahah 

% 

Perubahan 

Jumlah 

Pembiayaan 

Musyarakah 

% 

Perubahan 

Jumlah 

Pembiayaan 

Mudharabah 

% 

Perubahan 

2012 
27.258.925.798 - 172.078.813 - 2.040.767.034 - 

2013 
32.683.235.039 19,90% 121.165.075 -29,59% 2.024.227.491 -0,81% 

2014 
41.532.856.425 27,08% 106.792.422 -11,86% 1.774.589.184 -12,33% 

2015 
46.881.954.738 12,88% 415.692.422 289,25% 1.876.202.634 5,73% 

2016 
51.966.970.436 10,85% 607.042.422 46,03% 1.610.102.953 -14,18% 
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mengalami kenaikan juga yaitu sebesar Rp. 1.774.589.184,- dan Rp. 

1.876.202.634,- atau 5,73%. Pada tahun 2016 pembiayaan Murabahah terus 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 51.966.970.436,- atau 10,85%. 

Meningkatnya total pembiayaan yang dilakukan BMT menunjukkan kekuatan 

kinerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sosial. Kemudian pada thaun 

2016 Pembiayaan Musyarakah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 

607.042.422,- atau 46,03% dan Pembiayaan Mudharabah malah mengalami 

penurunan yaitu sebesar Rp. 1.610.102.953,- atau -14,18%. Namun pada akhir 

2016 kinerja BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru kurang baik dibandingkan 

sebelumnya. 

Fenomena yang terjadi dari data tahunan BMT Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah terjadi 

kenaikan dari tahun ke tahun, pembiayaan musyarakah juga mengalami kenaikan 

dari tahun 2015 sampai 2016 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2012-2014, 

sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai 

2016. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti apakah terjadinya 

kenaikan atau penurunan dari pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, 

dan pembiayaan mudharabah ada pengaruhnya dari faktor  rasio profitabilitas. 

Faktor tingkat profitabilitas di BMT khususnya pada Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru salah satunya dipengaruhi oleh 

penyaluran pembiayaan akad murabahah. Terkait hal tersebut, kondisi dilapangan 

menunjukkan presentase ROA sebagai ukuran rasio profitabilitas di Baitul Mal 

Wat Tamwil (BMT) mengalami fluktuasi (naik turun), namun Baitul Mal Wa 
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Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga keuangan ini 

mengalami peningkatan pesat dikarenakan pembiayaan yang dilakukan. 

Menurut Ascarya (2007:81), murabahah adalah bentuk jual beli tertentu 

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang daan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat 

keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk 

presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran  bisa dilakukan secara tunai 

atau bisa dilakukan dikemudian hari disepakati bersama. 

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan (Naf’an, 2014: 95). 

Akad mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) 

dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan 

yang mana pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati di awal akad (Naf’an, 2014:114) 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah  terhadap 

tingkat rasio profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Ak-Ittihad 

Rumbai Pekanbaru Periode tahun 2012-2016. Tahun 2012-2016 dipilih sebai 

periode penelitian dikarenakan pada tahun terebut mengalami perkembangan dari 

tahun sebelumnya. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan yaitu berupa 

pembiayaan bagi hasil yang mengalami peningkatan dan mulai diminati oleh 
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masyarakat. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN 

MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT RASIO PROFITABILITAS 

PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD RUMBAI 

PEKANBARU PERIODE TAHUN 2012- 2016”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Rasio 

Profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru? 

2. Apakah  pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Rasio 

Profitabilitas  pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru? 

3. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Rasio 

Profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru? 

4. Apakah pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah 

berpengaruh terhadap rasio profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap rasio 

profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru Periode tahun 2012-2016. 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap rasio 

profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru Periode tahun 2012-2016. 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap rasio 

profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru Periode tahun 2012-2016. 

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan 

Mudaharabah terhadap rasio profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Periode tahun 2012-2016. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna 

untuk hal:hal sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a) Dapat menjadi bahan pengetahuan untuk Memperkuat dan 

menyempurnakan teori-teori yang ada tentang pembiayaan 

murabahah, musyarakah dan mudharabah di BMT Al-Ittihad Rumbai 

Pekanbaru. 
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b) Menambah referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti yang 

ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah, 

musyarakah dan murdharabah terhadap tingkat rasio profitabilitas di 

BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan inormasi untuk 

penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak 

pihak yang ingin mempelajari tentang bagaimana pengaruh pembiayaan 

murabahah, musyarakahdan mudharabah terhadap tingkat rasio 

profitabilitas dengan perkembangan yang lebih up to date serta dapat 

menambah bahan pustaka. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan murabahah 

terhadap rasio profitabilitas pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-

Ittihad Rumbai Pekanbaru , dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk 

kebijakan atau keputusan dimasa yang akan datang serta dapat 

meningkatkan profitabilitas Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad 

Rumbai Pekanbaru. 
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1.5.Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan secara 

singkat terdiri dari Enam (6) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya 

saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam 

melakukan analisa dan pembahasan penelitian, serta hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang muncul 

dalam penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan definisi operasional 

variabel serta model analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini akan menjelaskan sejarah singkat, visi dan misi, serta 

struktur dan urian kerja organisasi pada Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. 
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BABV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian, analisis data, pembahasan 

terhadap hasil penelitian. Sebelum dilakukan analisis data terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji 

normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas, autokorelasi. 

Setelah semua uji terpenuhi, kemudian dilakukan uji hipotesis. 

BABVI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan. Didalam bab ini 

disampaikanbeberapa kesimpulan dan saran yang relevan untuk 

penelitian selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

  


