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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan syariah merupakan alternatif lembaga keuangan 

berlandaskan syariah Agama Islam. Seperti halnya bank konvensional bank 

syariah berfungsi sebagai lembaga intermediari yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkannya kepada masyarakat. Adapun substansi hasil operasional 

bank Islam tidak menggunakan sistem bunga dikarenakan bunga dianggap 

riba tetapi  sistem bagi hasil keuntungan dan kerugian (profit-loss 

sharing/PLS). Di Indonesia keberadaan bank syariah diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 dan memulai kegiatan 

operasinya pada bulan Mei 2002. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah 

Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, disusul Bank BRI Syariah dan Bank 

Syariah Bukopin pada tahun 2008.  

Semenjak disempurnakannya UU No. 10 tahun 1998 perihal 

perbankan syariah, pemerintah telah membuka kesempatan kepada para 

pelaku perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan dengan prinsip syariah. Sebagai 

negara dengan pemeluk Agama Islam terbesar di dunia, menjadikan 

Indonesia sebagai pangsa pasar yang cocok untuk mengembangkan industri 

perbankan berbasis syariah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya aset 

perbankan syariah sampai dengan bulan Oktober 2012 yang disampaikan 
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dalam laporan Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013 oleh Bank Indonesia 

yang mampu tumbuh sebesar ± 37% sehingga total asetnya menjadi Rp 

174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%) dan 

penghimpunan dana menjadi Rp 134,45 triliun (32,06%). Penghimpunan 

dana masyarakat terbesar dalam bentuk deposito yaitu Rp 78,50 triliun 

(58,39%) diikuti oleh Tabungan sebesar Rp 40,84 triliun (30,38%) dan Giro 

sebesar Rp15,09 triliun (11,22%). Sedangkan untuk penyaluran dana masih 

didominasi piutang Murabahah sebesar Rp 80,95 triliun atau 59,71% diikuti 

pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp 25,21 triliun (18,59%) dan 

pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 11,44 triliun (8,44%), dan piutang 

Qardh sebesar Rp 11,19 triliun (8,25%) 

Berdasarkan data Bank Indonesia per Desember 2011, porsi 

pembiayaan murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan yang 

diberikan oleh bank umum syariah dan unit – unit usaha syariah di Indonesia. 

Berikut ini adalah porsi pembiayaan syariah berdasarkan akad yang 

digunakan oleh bank syariah kepada para nasabahnya sampai dengan 

Desember 2011.  
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(sumber : data Bank Indonesia diolah) 

 

Gambar 1.1  

Portofolio pembiayaan bank umum syariah dan unit – unit usaha 

syariah di Indonesia hingga Desember 2011 

 

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dinyatakan bahwa pembiayaan 

murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati para nasabah bank 

umum syariah dan unit – unit syariah di Indonesia. Sampai dengan Desember 

2011 dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar 102, 665 miliar rupiah. 

Porsi pembiayaan murabahah sebesar 56, 365 miliar rupiah, mudharabah 

sebesar 10,229 Miliar rupiah, musyarakah sebesar 18,96 miliar rupiah, 

istishna sebesar 3,26 miliar rupiah, ijarah sebesar 3,839 miliar rupiah, dan 

qardh sebesar 12, 937 miliar rupiah. Hal ini menyimpulkan bahwa sebagian 

besar skema pembiayaan yang dibiayai oleh bank umum syariah dan unit 

usaha syariah adalah pembiayaan dengan skema murabahah yakni 53%. 

Sedangkan porsi pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah dan 

musyarakah mencapai 10% dan 18,96%. Sisanya terbagi dalam pembiayaan 
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qardh, ijarah, dan istishna masing – masing sebesar 12%, 4% dan 3%. 

Menurut Usmani (2003) dalam Perwataatmadja (2008), pertama, murabahah 

adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan 

profit and loss sharing cukup memudahkan; kedua, mark-up dalam 

murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa 

bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan 

bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; ketiga, 

murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-

bisnis dengan sistem profit and loss sharing; keempat, murabahah tidak 

memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, 

karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah 

adalah hubungan hutang-piutang dagang. 

Abidin (2012) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor – 

faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah Bermitra 

dengan Bank Syariah” menyimpulkan bahwa nasabah bank syariah di 

Malang memilih untuk menjadi nasabah bank syariah atau unit usaha syariah 

lebih karena hal – hal yang rasional, yaitu faktor kehalalan dari segi agama 

yang dianut, produk lebih menguntungkan dibandingkan dengan produk di 

bank konvensional, bukan karena telah mengenal baik produk – produk yang 

ditawarkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah.  

Prespektif nasabah yang sering muncul di kalangan masyarakat adalah 

anggapan praktik bank syariah tidak memiliki perbedaan dengan bank 

konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku 



5 

 

bunga yang berlaku (BI rate). Apabila kesalahpahaman persepsi ini dibiarkan, 

dapat mengakibatkan msayarakat tidak dapat lagi membedakan perbedaan 

sistem bank syariah dengan sistem di bank konvensional. Di sisi lain, masih 

banyak bank syariah yang memasukan unsur bagi hasil tabungan dan deposito 

sebagai cost of loanable fund dalam menetapkan margin. Dikutip dari 

pernyataan Mulya Siregar, Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), 

mengatakan selama ini masih ada bank syariah yang mengikuti pola bank 

konvensional dalam menentukan tingkat margin dan bagi hasil (nisbah) 

pembiayaan, yakni berangkat dari komponen biaya dana (cost of fund). 

Selama ini, pembentukan bunga kredit di perbankan konvensional tergantung 

atas empat komponen, yakni biaya dana, biaya operasional (overhead cost), 

premi risiko nasabah, ditambah keuntungan. Dengan sistem ini besarnya 

bunga simpanan berpengaruh terhadap besarnya bunga kredit. Pada teori 

riilnya, tingkat bagi hasil pembiayaan syariah seharusnya mengacu pada 

kinerja sektor usaha yang dibiayai. Kemudian, bagi hasil pembiayaan tersebut 

dijadikan dasar dalam pembentukan nisbah simpanan dana pihak ketiga yang 

akan mengacu pada tingkat margin atau keuntungan bank syariah itu sendiri. 

Hingga saat ini, Indeks Imbal Hasil yang direncanakan dirilis pada 

awal Februari 2012 lalu belum juga diumumkan oleh Bank Indonesia selaku 

Bank Sentral di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan penggunaaan variabel 

bank konvensional seperti BI rate, cost of loanable fund dalam menetapkan 

margin murabahah masih dilakukan hingga saat ini. Sangat dibutuhkan 

purifikasi terhadap pelaksanaan praktek pembiayaan perbankan syariah 
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dikarenakan dengan adanya proses purifikasi ini perbankan syariah dapat 

diarahkan untuk terus memperbaiki praktek – prakteknya untuk 

meningkatkan kemurniannya terhadap prinsip – prinsip syaraih yang harus 

dipegang teguh sehingga dapat menurunkan reputation risk (Ascarya, 2005).  

Berdasarkan latar belakang diatas maka ingin diketahui pengaruh 

biaya operasional, cost of loanable funds, dan BI rate terhadap margin 

murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan permasalahan penelitian dilakukan untuk mempermudah 

pemecahan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan 

dikemukakan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh biaya operasional, cost of loanable funds, 

dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah? 

2. Bagaimana pertumbuhan pembiayaan murabahah dan margin 

murabahah pada tahun 2008 sampai dengan 20111 

C. Batasan Masalah 

Untuk melakukan penelitian, maka dibutuhkan data dan informasi 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh data yang cukup 

lengkap yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam membahas masalah dalam 

penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2009), penelitian statistik deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
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berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam hal ini penelitian yang 

dilaksanakan lebih diarahkan untuk mengetahui variabel – variabel apa saja 

yang berpengaruh terhadap pembentukan margin murabahah, yaitu selisih 

antara harga jual dan harga beli pembiayaan murabahah. Dalam penelitian 

ini, variabel yang akan diuji berasal dari variabel internal bank, yaitu biaya 

operasional dan cost of loanable funds. Sedangkan variabel yang berasal dari 

eksternal bank yaitu BI rate. 

Obyek penelitian kali ini adalah bank syariah di Indonesia. Pemilihan 

ini dilaksanakan karena alasan ketersediaan data secara lengkap dan untuk 

dapat membuktikan kemurnian Bank syariah di Indonesia dalam menentukan 

margin murabahah dengan menimbang refrensi – refrensi yang bebas dari 

variabel bank konvensional pada umumnya. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai variabel yang memiliki 

hubungan sehingga mempengaruhi penetapan margin murabahah. Secara 

spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Menguji dan memprediksi seberapa besar variabel biaya operasional, 

cost of loanable funds, dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap 

margin murabahah. 

2. Mengetahui pertumbuhan pembiayaan murabahah dan margin 

murabahah pada tahun 2008 sampai dengan 2011. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah untuk dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu : 

1. Manajemen Bank  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran kepada manajemen 

perihal variabel – variabel yang menjadi faktor penentu margin 

murabahah bank Syariah di Indonesia. Sehingga kedepannya 

perusahaan dapat menyusun kebijakan dengan lebih baik. 

2. Akademisi 

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan 

sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan untuk 

meneliti masalah yang memiliki kesamaan atau mengembangkan 

penelitian sejenis. 

3. Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi untuk 

mengetahui variabel – variabel yang menentukan margin dalam pembiayaan 

murabahah bank umum syariah. Sehingga masyarakat dapat membandingkan 

perbedaan antara margin murabahah dengan suku bunga kredit di bank. 


