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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia perbankan telah terlihat kompleks, dengan berbagai 

macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. 

Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia 

perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dengan 

lembaga keuangan. Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan lembaga keuangan 

dan bank muamalat dengan sistem syariah mulai bermunculan. Lembaga 

keuangan ini sudah sejak lama berkembang di negara Arab Saudi, Kuwait, Turki, 

Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Perkembangan selanjutnya 

merebak ke wilayah negara Eropa, seperti Swiss dan London, serta wilayah Asia, 

seperti Malaysia dan Indonesia. Dunia perbankan ternyata bukan berasal hanya 

dari dunia Barat sebagaimana selama ini kita kenal dan pelajari, akan tetapi dunia 

perbankan juga berasal dari dunia Timur. Suatu perkembangan yang boleh 

dikatakan sangat mengembirakan, khususnya bagi umat Islam yang selama ini 

menginginkan investasi dan pendanaan tanpa unsur riba. 

Satu hal yang sangat menarik, yang membedakan antara manajemen 

bank muamalat dengan bank umum (konvensional) adalah terletak pada 

pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun 

investor. Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di 

Bank Syariah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau 

diterima pada bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam 

prosentase pasti. Sementara pada bank muamalat dengan sistem syariah, hanya 

memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. 

Selanjutnya dalam perbankan syariah dikenal istilah mudharabah, musyarakah, 

ijarah dan murabahah untuk program pembiayaan. Bank syari’ah akan 
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memperoleh keuntungan berupa bagi hasil, dari proyek yang dibiayai oleh bank 

tersebut. 

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian yang ditandai dengan 

naiknya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Kualitas pembiayaan syariah juga 

menunjukkan kinerja yang membaik yang ditandai dengan membesarnya porsi 

pembiayaan bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Hingga akhir kuartal 

pertama tahun 2005, pembiayaan syariah mencapai lebih dari 16 triliun. 

Pembiayaan tersebut berasal dari 5 bank umum syariah. Lima bank tersebut 

adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, 

Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI (ICN, 2009, www.datacon.co.id, diakses 

pada tanggal 20 Oktober 2009), menunjukkan perkembangan penghimpunan dan 

penyaluran dana bank syariah. Perkembangan yang pesat tersebut tidak secara 

otomatis kelima bank umum syariah tersebut dapat dikatakan sebagai bank dalam 

kondisi sehat. 

Bank Syariah berpotensi berkembang di Indonesia, pada dasarnya karena 

didukung banyaknya jumlah populasi penduduk yang beragama Islam dan 

kualitas pembiayaan bank syariah yang relatif baik. Sehingga presentase 

pembiayaan bank syariah lebih besar (Rp 782,43 miliar pada tahun 2010) 

dibanding bank konvensional karena lembaga syariah lebih mengutamakan 

kelayakan usaha (proyek) ketimbang besarnya agunan. Dengan berkembangnya 

bank syariah yang sehat dan memberikan layanan yang kompetitif maka akan 

mendorong aliran modal dari investor internasional, khusunya dari lembaga atau 

pihak-pihak yang dalam penyaluran dananya mensyaratkan transaksi dengan 

prinsip syariah. Oleh sebab itu,  peningkatan kinerja portofolio pembiayaan pada 

bank syariah juga akan sangat berperan dalam perkembangan di berbagai aspek. 

Dalam suatu bank pendapatan terbesar adalah pendapatan bunga dari 

penyaluran kredit atau dalam bank syariah disebut dengan pendapatan jual beli 

dari hasil pembiayaannya. Oleh karena itu, sebagian besar bank melakukan 

berbagai upaya dalam meningkatkan penyaluran pembiayaannya dan akhirnya 
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akan berdampak pada perkembangan modal dan pendapatan. Dan hal itu dapat 

mempertahankan perbaikan integritas pada masing-masing bank. Pembiayaan 

merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan 

dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan bagi 

hasil adalah esensi pembiayaan bank syariah.  

Pembiayaan bagi hasil merupakan implementasi dari prinsip keadilan, 

persamaan, dan transparansi dalam ekonomi syariah. Bank syariah dapat 

membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan 

meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan 

nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) 

sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Fasilitas ini dapat diberikan 

untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan 

nisbah yang disepakati setelah jatuh tempo,nasabah mengembalikan jumlah dana 

tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian 

bank. 

Gambar 1 

Pembiayaan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia 2010  
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Pada akhir 2010, Bank Muamalat mencatat Pembiayaan Mudharabah dan 

Musyarakah sebesar Rp 6.100,60 miliar atau meningkat 32,56% dari pencapaian 

tahun 2009 yang tercatat Rp 4.602,19 miliar. Peningkatan Pembiayaan bagi hasil 

ini disebabkan oleh kebutuhan nasabah akan skema pembiayaan yang lebih 

menguntungkan. Dengan kondisi perekonomian yang lebih kondusif, nasabah 

dapat menambahkan porsi modal sesuai dengan kemampuan nasabah. Dengan 

begitu, pembiayaan dengan akad bagi hasil yang telah disalurkan oleh Bank 

Muamalat adalah sebesar Rp 7.511,23 miliar naik 25,17% dari tahun 2009 yang 

tercatat Rp 6.001,05 miliar 

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah 

yang sedang berkembang di Indonesia merupakan suatu yang didambakan. Akan 

tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang 

didambakan adalah pembiayaan dengan portfolio sehat dan tumbuh sesuai 

kebutuhan pasar. Oleh karena semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali 

setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal 

yang muncul, justru permasalahan pembiayaan. (www.google.com / My 

Thoughts, Ekonomi Syariah, e-books, akuntansi dll. BlogSpot) 

Dalam kegiatan operasional bank syariah terhadap permasalahan 

pembiayaannya,  bank dihadapkan pada berbagai risiko yang berkaitan dengan 

fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Diantaranya yaitu, risiko kredit 

(pembiayaan), risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit (pembiayaan) 

merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan debitur yang tidak 

dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai 

perjanjian atau penurunan kualitas pembiayaan nasabah.  Pada umumnya risiko 

kredit ini merupakan risiko yang paling penting, karena ketidak mampuan 

memenuhi kewajiban sebagian nasabah ini dapat mengakibatkan kegagalan suatu 

bank. Sedangkan risiko pasar adalah risiko kerugian dalam nilai portofolio yang 

diakibatkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, nilai tukar, harga komoditi dan 

harga saham. Dan risiko operasional yaitu risiko kerugian yang langsung atau 
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tidak langsung diakibatkan oleh ketidakberhasilan proses operasional yang kurang 

baik. 

Dengan adanya berbagai macam risiko yang dihadapi oleh perbankan, 

jika suatu bank ingin mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi dan 

pendapatan yang meningkat, maka sebaiknya terlebih dahulu suatu bank harus 

dapat menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran yaitu dengan cara 

melakukan pembentukan portofolio yang bertujuan agar suatu bank dapat 

memininimalisasi risiko yang akan dihadapi. Sehingga dengan adanya 

pembentukan portofolio tersebut diharapkan suatu perbankan atau perusahaan lain 

mendapatkan keuntungan yang maksimal pada risiko tertentu atau memperoleh 

tingkat keuntungan tertentu dengan risiko yang minimal. 

Oleh karena itu, dunia perbankan syariah ingin membuat diversifikasi 

risiko melalui portofolio pembiayaan. Karena portofolio yang optimal akan dapat 

mempengaruhi profotabilitas dan pendapatan yang diperoleh. Semakin optimal 

portofolio yang terbentuk, maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang akan 

diperoleh bank tersebut, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka ingin diketahui pengaruh 

portofolio pembiayaan per jenis skim dan kontribusinya masing-masing terhadap 

total pendapatan operasional PT. Bank Muamalat Indonesia. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat return yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia pada 

skim pembiayan mudharabah dan murabahah periode tahun 2003-2011 

2. Seberapa besar tingkat resiko relatif masing-masing skim pembiayaan 

(mudharabah dan musyarakah) pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 

2003-2011 
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3. Bagaimana komposisi portofolio pembiayaan yang optimal pada Bank 

Muamalat Indonesia periode tahun 2003-2011 

4. Seberapa besar kontribusi masing-masing  skim pembiayaan pada Bank 

Muamalat Indonesia terhadap pendapatan operasional bank yang diperoleh 

selama periode tahun 2003-2011 

D. Batasan Masalah  

Supaya pokok permasalahan tidak terlalu melebar dan untuk 

memudahkan penelitian ini, maka dalam penelitian ini diberikan batasan batasan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Pada masalah portofolio pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal 

ini yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu pembiayaan yang ditinjau dari 

segi skim. Dimana pembiayaan per jenis skim tersebut dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu pembiayaan dengan skim Mudharabah, dan Murabahah. 

2. Yang menjadi tolak ukur batasan masalah ini ialah pada total pendapatan 

operasional utama PT. Bank Muamalat Indonesia, dimana pada dasarnya 

pendapatan pada suatu Bank tersusun atas pendapatan operasional utama dan 

pendapatan non operasional. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan peneiltian yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat return yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia 

pada skim pembiayaan mudharabah, dan murabahah periode tahun 2003-2011 

2. Untuk mengetahui tingkat resiko relatif masing-masing skim pembiayaan 

(mudharabah, dan murabahah) pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 

2003-2011 
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3. Untuk mengetahui komposisi portofolio pembiayaan yang optimal pada Bank 

Muamalat Indonesia periode tahun 2003-2011 

4. Untuk mengetahui kontribusi masing-masing skim pembiayaan pada Bank 

Muamalat Indonesia terhadap pendapatan operasional yang diperoleh selama 

periode tahun 2003-2011 

F. Kegunaan Peneltitan 

1. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pengambil kebijakan perbankan 

dapat menjadikan dasar acuan dalam menyusun portofolio pmbiayaan yang 

optimal 

2. Bagi Pihak Lain 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi tambahan dan bahan referensi tambahan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

mengenai portofolio dan pembiayaan dalam suatu perbankan syariah.  

 


