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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

keberadaannya sudah tak terelakkan lagi di zaman sekarang. Salah satu 

fungsi penting dari bank sendiri adalah untuk menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank ialah lembaga keuangan, pencipta 

uang, pengumpul dana, dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas 

pembayaran, statibilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan 

perekonomian. (Hasibuan: 2008) 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Begitu pentingnya 

dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” 

untuk menggerakkan roda perekonomian. Bank secara sederhana dapat 

diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir: 2003) 

Terdapat dua macam sistem yang digunakan dalam sistem 

perbankan, khususnya di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional 

dan sistem perbankan syariah. Telah diketahui masyarakat umum bahwa 

sistem perbankan konvensional menggunakan bunga sebagai pijakan dalam 

kegiatan operasionalnya. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah. 

Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang berpijak dari syariat atau 

hukum Islam. Sistem riba merupakan satu dari berbagai hal yang tidak 

diperkenankan dalam syariat Islam, oleh karenanya perbankan syariah tidak 

mengenal sistem bunga. Hal ini menjadikan perbankan syariah 

menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Bank 

Syariah juga berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam 
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bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam 

bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011:39). 

Sejarah berdirinya Bank Syariah in tidak mudah. Ada fase-fase yang 

harus dilalui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama 

masyarakat muslim yang sudah lama mengenal bank konvensioanl. Oleh 

karena itu, Bank Syariah harus berupaya untuk memperbaiki sistem yang 

dilakukan oleh Perbankan Syariah supaya masyarakat lebih memahami dan 

tertarik terhadap sistem yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah. 

Pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan, banyak orang 

beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah 

sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Adanya pertanyaan tentang 

bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, Bank 

Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam. 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan juga 

sebagai badan usaha bisnis yang tetap menginginkan laba, laba merupakan 

indikator keberhasilan sebuah bank dalam menjalankan usahanya. Laba 

Bank Syariah dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang naik 

turun. Meskipun begitu hal ini dapat menunjukkan bahwa kinerja Bank 

Syariah semakin lama semakin meningkat, karena laba merupakan salah 

satu indikator dari kinerja Bank Syariah. Kemampuan untuk memberikan 

kontribusi pada laju pertumbuhan sektor riil juga merupakan salah satu tolak 

ukur keberhasilan dari bank syariah. 

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank syariah adalah 

fungsi pembiayaan. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk 

mengukur pertumbuhan atau perkembangan pangsa pasar perbankan 

syariah. Selain itu pembiayaan juga merupakan sumber utama penghasilan 

dari kegiatan operasional bank karena pembiayaan merupakan aktivitas 

utama perbankan sehingga dapat tercapainya fungsi bank sebagai media 

intermediasi. (Zainul: 2009) 
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Produk-produk yang ditawarkan berdasarkan dengan prinsip-prinsip 

dasar perbankan syariah. Bank syariah memiliki beberapa produk yang 

merupakan produk unggulan, yakni salah satunya pembiayaan mudharabah 

dan murabahah yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Produk 

bank syariah yang terkenal dan banyak diminati oleh masyarakat adalah 

produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan 

yang telah disalurkan oleh Bank Umum Syariah baik yang melalui prinsip 

jual beli maupun bagi hasil memiliki dua kemungkinan yakni berpotensi 

menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. 

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak 

menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh 

bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau mengalami kerugian 

akan mengakibatkan laba bank mengalami penurunan. Laba akan 

mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan 

kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin 

tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan 

yang diterima oleh bank. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

adalah apakah pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh 

terhadap laba bank syariah yang go publik di Indonesia. 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu dilakukan pembatasan 

terhadap masalah yang akan di teliti untuk menghindari ruang lingkup yang 

terlalu luas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bank Umum Syariah yang go publik di Indonesia (Bank Muamalat 

Indoneisa, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah). 

2. Penelitian ini dilakukan per tahun dari tahun 2010-2016. 
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3. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan (pembiayaan 

mudharabah, murabahah, dan laba bersih) 

4. Laporan keuangan diambil dari tahun 2010-2016. 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank 

syariah yang go publik di Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua, manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan atau referensi untuk penelitian pembiayaan pada bank syariah 

yang go publik di Indonesia pada waktu yang akan datang dan dapat 

dijadikan sumber pustaka yang dapat menambah wacana baru. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pengambilan kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(instansi, dll). 

 


