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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep 

ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai 

suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang 

berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan 

adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral 

dan prinsip-prinsip syariah islam. 

Pada tahun 1998 di keluarkan hukum UU No. 23 tahun 1998 yang 

memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perbankan syariah. 

Melalui UU No. 23 tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada 

Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip 

syariah. Selanjutnya adalah undang- undang Perbankan Syariah No 21 tahun 

2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta tatacara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

Konsep islam adalah menjaga keseimbangan antara sector riil dengan 

sector moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari 

pertumbuhan sector riil yang di biayainya. 
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Ada 7 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad mudhrabah, 

akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istishna, akad ijarah dan 

akad qard. Berikut adalah table komposisi pembiayaan yang diberikan bank 

umum syariah dan unit usaha syariah 

Tabel 1.1 

Perkembangan pembiayaan yang di keluarkan 

BUS dan UUS Tahun 2010-2015 (dalam miliarrupiah) 

Tahun  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Akad Mudharabah 8631 10229 136265 14354 14354 14906 

Akad Musyarakah 14624 18960 39874 49387 49387 54033 

Akad Murabahah 37508 56365 110565 117371 117371 17777 

Akad Salam 0 0 0 0 0 0 

Akad Istishana 347 326 582 633 633 678 

Akadijarah 2341 3839 10481 11620 11620 11561 

Akad Qardh 4731 12937 8995 5965 5965 4938 

Pembiayaan 68182 102656 184122 199330 199330 203893 

Sumber : www.bi.go.id. 2015. Dokumen pembiayaan BUS & UUS 

Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan 

syariah sebanyak Rp 68.182 miliar dengan penyaluran pembiayaan yang 

tertinggi adalah akad murabahah sebanyak Rp 37.508 miliar disusul oleh akad 

musyarakah Rp 14.624 miliar dan Mudharabah Rp 8.631 miliar. Perbankan 

syariah tidak hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk ketiga akad 

http://www.bi.go.id/
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tersebut melainkan ada juga akad-akad lainnya seperti istishna di tahun yang 

sama jumlahnya sebesar Rp 347 miliar, ijarah Rp 2341 miliar dan qard Rp 

4731 miliar.  

Terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa total pembiayaan yang disalurkan 

bank syariah menunjukan kenaikan dibanding tahun sebelumnya di tahun 

2015 menjadi Rp 203.893 miliar dengan komposisi tertinggi masih oleh akad 

Murabahah naik menjadi Rp 117.777 miliar lalu diikuti oleh akad 

Musyarakah sebanyak Rp 54.033 miliar dan akad Mudharabah Rp 14.906  

miliar. Untuk pembiayaan lainnya di tahun 2015  akad ijarah naik menjadi Rp 

11.561 miliar,  istishna Rp 678 miliar, dan untuk qard menurun menjadi Rp 

4.938 miliar. Kenaikan yang terjadi terus menerus setiap tahun menunjukan 

bahwa perkembangan perbankan syariah hingga saat ini sangat meningkat. 

Perbankan syariah mampu membuktikan kepada semua pihak termasuk 

masyarakat bahwa bank syariah tidak kalah jika dibandingkan dengan bank 

konvensional yang sudah ada sejak lama. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa bank syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan 

dana di masyarakat sehingga dapat membantu perputaran di sektor RIIL yang 

tentunya bank syariah turut andil dalam menyumbang perekonomian 

Indonesia. 

Pembiayaan Mudharabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang 

ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan bisa 

menggerakkan usaha yang bersifat produktif,. Selain itu apabila jumlah 
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pembiayaan tinggi hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam 

menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah. 

Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa  saling percaya yang tinggi 

antara pemilik dana  dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keun- tungan 

harus dalam bentuk nisbah/persentase  yang telah disepakati. Apabila terjadi 

kerugian  pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian itu hanya si 

pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali 

kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si  pengelola dana. 

Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad mudharabah sesuai 

dengan  kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua  belah pihak. 

Tabel 1.2 

Perkembangan BUS, UUS & BPRS Di Indonesia  

Pada tahun 2009-2015 

 

 

 

 

 

Sumber: statistic perbankan syariah Indonesia, bank Indonesia 2015. Dokumen perkembangan 

BUS, UUS & BPRS di Indonesia 
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Berdasarkan Tabel 2.1, pada tahun 2009, jumlah bank umum konvensional 

yang memiliki unit usaha syariah ( UUS) di Indonesia adalah 25 bank dan 

mengalami penurunan jumlah UUS pada tahun 2010 yakni sebanyak 23 bank 

umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS), Pada tahun 

2011 hingga tahun 2012, jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit 

usaha syariah (UUS) bertambah kembali menjadi 24 bank umum 

konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) sampai pada akhirnya 

dari tahun 2013 -2015 berkurang kembali menjadi 22 bank umum 

konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS). Tetapi jika di lihat dari 

jumlah kantor bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah 

(UUS) terus mengalami perkembangan dari setiap tahunnya terlihat dari tabel 

2.1 sampai pada tahun 2015 jumlah kantor bank umum konvensional yang 

memiliki unit usaha syariah (UUS) sebesar  327 bank. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkembangan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha 

syariah (UUS)di Indonesia jika dilihat dari jumlah kantornya mengalami 

peningkatan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan 

pembiayaannya, baik faktor yang berasal dari internal bank maupun faktor 

yang berasal dari eksternal bank. Untuk melihat kondisi internal perusahaan, 

biasanya pihak bank merujuk pada laporan keuangan bank yang diindikasikan 

dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat 

dari beberapa rasio keuangan. Dalam penelitian ini, variabel independen 

menggunakan factor yang berasal dari internal perusahaan yaitu rasio 
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keuangan bank, ini dimaksudkan untuk kemudahan dalam metode serta 

kemudahan data. 

Faktor internal perusahaan juga mempengaruhi jumlah pembiayaan 

mudhrabah yang disalurkan. Adapun beberapa rasio keuangan yang digunakan 

untuk menilai kondisi internal perusahaan antara lain Return On Asset (ROA) 

rasio yang menggambarkan presentase tingkat keuntungan yang dipakai oleh 

sebuah bank terhadap total dana yang ada di bank, Capital Adequacy Ratio 

(CAR) rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan Financing to 

Deposit Ratio (FDR) rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank 

syariah dalam pengembalian dana. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, 

dan setelah adanya pengerucutan pada masalah tersebut, maka penulis 

mengambil judul. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan 

Syariah Di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan Mudharabah pada perbankan 

syariah di Indonesia ? 
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2. Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Asset 

(ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan 

Mudharabah  pada Perbankan syariah di Indonesia  ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan mudharabah pada 

perbankan syariah di Indonesia  

2. Menganalisis Financing to Deposit Ratio (FDR), Return On Asset (ROA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Mudharabah pada 

Perbankan syariah Indonesia. 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat tercapai dan pembatasan masalah tidak melebar 

dari judul yang diambil. Maka peneliti  hanya membatasi tentang analisis  

pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Mudharabah 

yaitu pembiayaan yang dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah 

ditanggung oleh bank keuntungan yang diperoleh dibagi dengan nisbah yang 

disepakati, terkait factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perbankan syariah

Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka memberikan 

informasi mengenai kondisi perbankan syariah. 

2. Bagi penulis selanjutnuya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi, 

informasi wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan analisis pembiayaan mudharabah serta sebagai sumber 

pengetahuan.  


