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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bank memiliki peranan penting dalam mendorong perekonomian nasional. 

Perekonomian yang baik dengan pertumbuhan perbankan yang sehat merupakan 

keinginan bagi setiap negara maju maupun berkembang. Berdasarkan UU No. 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998 

menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup masyarakat banyak. Berarti pada dasarnya bank merupakan mediasi dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dalam 

bentuk fasilitas pendanaan atau pembiayaan. 

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring 

dengan pemikiran masyarakat tentang suatu sistem operasional dalam perbankan 

untuk mencapai tujuannya. Dalam dunia perbankan telah terbagi dalam dua 

bentuk perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dimana 

antara kedua perbankan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Untuk mendirikan lembaga keuangan khususnya dalam dunia perbankan 

perlu adanya permodalan yang kuat. Baik itu dari perbankan konvensioanl 

ataupun perbankan syariah, tetapi jika dilihat dari perkembangan dunia perbankan 

maka Perbankan syariah harus lebih mempunyai permodalan yang lebih kuat dari 



2 
 

perbankan konvesional. Dengan tujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat 

kepada bank syariah. Sebagaimana yang diketahui bank merupakan suatu tempat 

kepercayaan masyarakat dalam menyimpan ataupun berinvestasi harta yang 

dimiliki.   

Adapun perbedaan mendasar dalam menjalankan operasional untuk 

menghasilkan keuntungan yang dimiliki perbankan konvensional dan syariah 

yaitu pada Bank konvensional memberikan bentuk kredit apapun pada nasabah 

yang membutuhkan tambahan dana (modal)  untuk mengembangkan usaha yang 

tidak mengenal apakah usaha yang akan dijalankan itu halal atau haram dan 

menerapkan adanya sistem bunga. Berbeda dengan Bank syariah yang 

memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengenal adanya sistem bunga 

tetapi menggunakan sistem bagi hasil.  

Persaingan antar dunia perbankan tidak hanya dilihat dari perbankan 

konvensional dengan perbankan syariah, melainkan juga adanya persaingan antara 

sesama bank syariah itu sendiri terutama dalam mencari nasabah. Bank syariah 

merupakan sarana bagi masyarakat dalam lalu lintas jasa keuangan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Belakangan ini kemajuan bank syariah yang semakin 

berkembang, dapat dirasakan bahwa telah banyak bermunculan bank syariah baik 

itu dari pihak swasta ataupun negeri. Dalam hal tersebut persaingan perbankan 

syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung dapat 

berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas dan tingkat pengembalian asset 

bank syariah.  
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Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari pada sekedar bisnis, 

kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator dalam 

entitas bisnis. Untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut dibutuhkan modal yang 

besar dimana pebisnis akan bekerjasama dengan pihak bank dalam menghasilkan 

profit yang memadai salah satunya melalui sistem pembiayaan yang sehat. Dalam 

pembiayaan yang sehat merupakan keinginan setiap bank agar pencapaian 

profitabilitas dan tingkat pengembalian asset bank syariah terpenuhi. Tetapi, pada 

kenyataan setiap tahunnya pembiayaan terus mengalami fluktuasi karena adanya 

suatu kondisi ekonomi yang cenderung mengalami perubahan setiap saat (tidak 

stabil) ataupun kebijakan eksternal yang harus ditanggung oleh pihak perbankan. 

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Miliar Rupiah) 

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 

Pembiayaan 
Rp 102.655 Rp 147.505 Rp 184.120 Rp 199.330 Rp 153.968 

Total NPF 2,52% 2,22% 2,62% 3,67% 4,84% 

Sumber : www.ojk.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 

NPF yang tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan jumlah pembiayaan yang 

dialurkan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dengan adanya ketidakstabilan 

khususnya dalam pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dimana pada akhir 

tahun 2015 total NPF (Non Performing Financing) menginjak angka 4,84%. 

Dalam hal terebut menurut penilaian surat edaran yang di keluarkan Bank 

Indonesia NPF bank syariah termasuk pada golongan peringkat ke dua. 
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Tabel 1.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF  

Peringkat 1 NPF < 2% 

Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% 

Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% 

Peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% 

Peringkat 5 NPF ≥ 12% 

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 

Bank Syariah harus tetap mewaspadai tren peningkatan pembiayaan 

bermasalah yang mempengaruhi kualitas aset. Dari berbagai media massa, seluruh 

direktur utama bank BUMN menyatakan bahwa tantangan utama 2016 adalah soal 

kualitas kredit (Pembiayaan). Dengan demikian selama tahun 2016 ini 

pengelolaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank 

syariah untuk kedepannya. Dalam menghadapi tantangan ini, bank syariah harus 

terus memperketat standar underwriting dan secara aktif memonitor nasabah 

dalam sektor industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara menurun 

(www.Infobanknews.com). 

Perbankan syariah saat ini masih dalam tahap perkembangan dan sedang 

gencar baik dalam hal  meningkatkan Asset, Profit, pembiayaan dan 

meminimalisasi biaya operasional. Dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015, 

otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat rata-rata bank syariah menargetkan 

pembiayaan tumbuh 25,8%. tetapi, pada pertengahan tahun RBB tersebut direvisi 

sehingga menjadi dibawah 20%. 

Pada seminar masyarakat ekonomi syariah bertema Indonesian Islamic 

Finance Forum 2016 di Jakarta menyatakan bahwa data sampai Agustus 2015 

NPF (Non Performing Financing) gross perbankan syariah menyentuh 4,73%. 

http://www.infobanknews.com/
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Untuk itu asosiasi bank syariah Indonesia (ASBISINDO) memprediksi, akhir 

tahun 2015 pembiayaan belum dapat naik 20% secara year on year.  

Tidak hanya itu direktur utama PT. BNI syariah Dinno Indiano memprediksi 

bahwa sebelum tutup tahun 2015, Asosiasi bank syariah indonesia meyakini, tren 

laba industry bank syariah akan membaik yang disebabkan oleh hapus buku (write 

off) dan pertumbuhan beban pencadangan penurunan asset yang lebih wajar. 

Namun, masalah NPF masih ada hingga tahun 2016 (www.Beritasatu.com). 

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pihak perbankan harus siap 

menanggung risiko terutama dalam risiko kredit (pembiayaan) yang akan di 

hadapi. Risiko Kredit (Pembiayaan) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat 

diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau non performing 

financing (NPF). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan Non Performing 

Financing (NPF) sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Slamet 2012). 

Risiko kredit muncul terutama dari aktivitas dari pembiayaan dan beberapa 

hal yang dapat terjadi dari penjualan, aktivitas jual beli dan dari transaksi 

pembayaran. Risiko kredit sulit dikendalikan tanpa menguji portofolio kredit. 

Faktor kunci dari pengendalian kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe 

pembiayaan, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis industri yang 

dibiayai, kebijakan angunan dan sebagainya, yang terpenting adalah standar 

pengendalian pembiayaan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan pembiayaan 

http://www.beritasatu.com/
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yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan risiko yang lebih tinggi pula 

(Susyanti. 2016 : 36). 

Pembiayaan merupakan aset terbesar sekaligus penghasilan terbesar di  

perbankan syariah. Dalam bentuk produk pembiayaan bank syariah yaitu prinsip 

bagi hasil yang diterapkan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja dan 

investasi dalam bentuk pembiayaan akad mudharabah dan pembiayaan akad 

musyarakah. Dalam kedua akad tersebut memiliki perbedaan yaitu terletak pada 

penyetoran modal awal, pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Begitu 

juga dengan prinsip jual beli yang diterapkan bank syariah adalah pembiayaan 

untuk perdagangan dan juga sebagai modal kerja dalam bentuk pembiayaan 

murabahah. Dalam seluruh pembiayaan tersebut masing-masing pihak 

melangsungkan akad sebelum pembiayaan dianggap sah ataupun diterima oleh 

pihak bank ataupun pihak nasabah. 

Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli (murabahah) berasal dari 

mark-up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. 

Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) 

ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah (Rivai. Dkk, 2012). 

Keuntungan suatu bank syariah tidak hanya sebatas dalam pembiayaan prinsip 

bagi hasil dan jual beli tetapi masih banyak faktor yang mendukung bank syariah 

untuk dapat mengambil keuntungan. 

Suatu bank dikatakan sehat dapat dilihat pada penilaian melalui rasio 

keuangannya. Salah satu rasio yang dibahas dalam penelitian ini adalah rasio 

profitabilitas (ROA), merupakan rasio yang dapat mengukur efektivitas hasil 
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pengembalian yang di hasilkan dari pinjaman dan investasi (Roviqoh, 2015). 

Sebagaimana yang kita ketahui sebagian keuntungan bank syariah didapatkan 

pada pembiayaan prinsip bagi hasil dan jual beli. 

Kinerja keuangan perbankan syariah dari aspek rasio profitabilitas selain 

dipengaruhi oleh faktor internal bank syariah, juga dapat di pengaruhi oleh faktor 

eksternal yaitu faktor ekonomi dan moneter, seperti suku bunga Bank Indonesia 

(BI Rate) dan Inflasi. Naiknya suku bunga akan berdampak pada pengurangan 

jumlah asset pada perbankan syariah. Karena dengan naiknya tingkat suku bunga 

maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga cadangan dan suku bunga pinjaman 

pada bank konvensional. Sehingga masyarakat umum akan cenderung menyimpan 

dananya di bank konvensional  yang akan mengurangi jumlah pembiayaan yang 

akan diberikan. Dengan pengurangan jumlah pembiayaan maka akan berdampak 

pada turunnya jumlah asset pada perbankan syariah sebagaimana yang kita 

ketahui pada saat ini bank syariah sangat gencar dalam hal meningkatkan asset. 

Jika terjadinya penurunan jumlah asset maka akan mempengaruhi profitabilitas 

perbankan syariah. 

Faktor eksternal lainnya setelah adanya suku bunga Bank Indonesia adalah 

Inflasi. Laju inflasi yang tinggi akan mengakibatkan tingkat profitabilitas bank 

menurun. Karena nasabah cenderung melakukan penarikan uang dari perbankan 

sehingga berkurangnya dana yang masuk pada perbankan yang dapat 

mengakibatkan berkurangnya likuiditas bank, yang berujung pada berkurangnya 

pembiayaan dan mengakibatkan tingkat profitabilitas akan menurun.   
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Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi Slamet dan Agung Yulianto (2014) 

menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative terhadap 

profitabilitas dan pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia. Berbeda dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Fadholi Amri Dziki (2015) yang menunjukkan bahwa 

pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas dan pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. 

Pada penelitian yang telah dilakukan Hadiyati Puji dan Riski Aditya 

Baskara, (2013) menunjukkan bahwa NPF pembiayaan murabahah berpengaruh 

negative dan signifikan sedangkan NPF musyarakah tidak memiliki pengaruh 

signifikan. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Fauzan, dkk 

(2012) menunjukkan bahwa secara simultan risiko pembiayaan musyarakah dan 

risiko pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

banda aceh sedangkan secara parsial risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank banda aceh dan risiko pembiayaan murabahah 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank banda aceh. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nidaussalam, (2016) yang 

menunjukkan bahwa secara langsung variabel makro berpengaruh signifikan 

terhadap profitabllitas pada perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Usnan, dkk, (2016) yang menunjukkan hasil bahwa variabel BI 

rate dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah 

dan unit usaha syariah. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan adanya 

perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya 

maka penulis termotivasi untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, 

Murabahah, BI Rate dan Inflasi Terhadap ROA (Return On Asset)  Pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia Tahun 2013-2015)”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menguraikan 

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat risiko pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap 

ROA (Return On Asset)? 

2. Apakah tingkat risiko pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap 

ROA (Return On Asset)? 

3. Apakah tingkat risiko pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap ROA 

(Return On Asset)? 

4. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset)? 

5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset)? 

6. Apakah tingkat risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, 

BI Rate dan Inflasi berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset)? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusa masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah 

terhadap ROA (Return On Asset). 

2. Untuk Mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah 

terhadap ROA (Return On Asset). 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah 

terhadap ROA (Return On Asset). 

4. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap ROA (Return On Asset). 

5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap ROA (Return On Asset). 

6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah, BI Rate dan Inflasi terhadap ROA (Return On 

Asset). 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang akurat dan 

dapat memberikan kontribusi ke berbagai pihak yang berkepentingan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan pengetahuan dalam hal risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

murabahah, BI rate dan inflasi terhadap ROA sehingga dapat menjadi 

referensi dan perbandingan penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan perusahaan dan dalam pengambilan kebijakan 

pemberian pembiayaan. 

3. Bagi riset mendatang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana 

pengetahuan mengenai pembiayaan dalam bank syariah. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis dan jelas, maka 

penulis memberikan kerangka sistematik pembahasan yang disajikan dalam lima 

bab. Penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang permasalahan yang 

menguraikan alasan dan motivasi penulis dalam 

mengangkat judul penelitian, selanjutnya pokok masalah 

sebagai inti masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan 

dan kegunaan penelitian seta sistematika penulisan karya 

ilmiah penelitian. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang teori penunjang penelitian, peenelitian 

terdahulu yang sejenis, hipotesis sebagai hasil kesimpulan 

sementara, dan yang terakhirkerangka teori yang 

membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB III   : METODOLOGI PENELTIAN  
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Berisi mengenai metodologi penelitian beris variable 

penelitan yang digunakan, defenisi operasional variable, 

penentuan sampe, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data seta metode analisis data yang 

digunakan dalam peneitian. 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN  

Berisi tentang pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini 

penulis memfokuskan pada hasil uji empiris terhadap data 

yang di kumpulkan dan pengolahan data yang dilakukan. 

Serta membahas uji regresi, uji asumsi klasik dan 

pembuktian hipotesis berdasarkan informasi yang d 

peroleh. 

BAB V   : PENUTUP 

Sebagai akhir pembahasan yang berisi kesimpulan dan 

keterbatasan dari hasil penelitian dilanjutkan dengan 

saran-saran. 

 


