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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia Perbankan Syari’ah di Indonesia terus melakukan upaya 

perkembangan dan perluasan dari sistem ekonomi islam yang banyak 

memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian. Seolah menjawab 

tantangan krisis ekonomi yang tengah dialami Indonesia, perbankan syariah 

terus menunjukkan kinerja terbaiknya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin 

pesatnya bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) yang 

dikembangkan dan tumbuh setiap tahunnya di Indonesia. 

Sesuai dengan fungsinya BUS dan UUS wajib melaksanakan kegiatan 

intermediasi dengan nasabah, melaksanakan fungsinya dalam hal 

menghimpun dana social yang berasal dari masyarakat dan menyalurkan 

kepada oraganisasi atau lembaga yang mengelolanya. 

Pada dasarnya BUS dan UUS merupakan lembaga keuangan yang 

berorientasi dengan tidak mengacu pada suku bunga melainkan dengan 

nisbah bagi hasil yang didalamnya terdapat akad dan disetujui oleh dua pihak 

bersangkutan serta mengacu pada prinsip syariah. perbankan syariah juga 

merupakan bentuk tindakan nyata atau perwujudan dari para ekonom islam 

dan praktisi perbankan yang berupaya untuk menyelaraskan bentuk transaksi 

keuangan dengan prinsip syariah.  

Berbeda dengan perbankan konvensional yang jika saat terjadi krisis 

ekonomi mengalami ketidakstabilan dikarenakan mengacu pada system 
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tingkat suku bunga, perbankan syariah tetap stabil saat terjadi krisi ekonomi 

yang melanda Indonesia dikarenakan perbankan syariah menggunakan system 

bagi hasil dan tidak mengacu pada tingkat suku bunga. Namun saat ini tidak 

menutup kemungkinan bahwa perbankan konvensional melakukan dual 

banking atau mendirikan unit usaha syariah.  

Dalam perbankan syariah ada empat pola atau prinsip penyaluran 

pembiayaan yang dijalankan dalam perbankan syariah yaitu pola jual beli 

(Murabahah), pola bagi hasil (Mudaharabah dan Musyarakah), pola ijarah, 

dan pola pelengkap. Dari keempat prnsip atau akad tersebut, pembiayaan 

dengan pola jual beli (murabahah) dan pola bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah) yang mendominasi penyaluran pembiayaan. Dalam prinsip jual 

beli dikenal dengan akad murabahah. sedangkan untuk prinsip bagi hasil ada 

dua yaitu pembiayaan akad mudharabah dan pembiayaan akad musyarakah. 

Pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan mampu untuk mendominasi 

jumlah pembiayaan yang ada di bank syariah, karena ini merupakan ciri khas 

yang di punyai oleh BUS serta UUS. 

Namun data dilapangan menunjukkan pembiayaan berbasis nisbah 

belum mampu menguasai secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan 

pembiayaan berbasis nisbah cenderung mempunyai risiko lebih besar di 

bandingkan jenis lainnya. Risiko tersebut dapat berupa moral hazard dan 

biaya transaksi yang tinggi. Cukup disayangkan yang idealnya mendominasi 

pembiayaan yang tersebar namun belum mampu. Dibawah ini merupakan 

tabel penyaluran pembiayaan, yaitu: 
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Tabel 1.1 

Pembiayaan BUS dan UUS (Milyar Rupiah) 

No. 
Jenis Akad 

Pembiayaan 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Mudharabah 12.023 13.625 14.354 14.820 15.292 

2 Musyarakah 27.667 39.685 49.387 60.845 78.421 

3 Murabahah 88.004 109.803 117.371 122.111 139.536 

Sumber : Statistik Perbankan Syari’ah Indonesia, 2017 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa relative masih rendahnya 

pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dan seharusnya menjadi pembiayaan 

terdepan bank syariah, menunjukkan belum maksimalnya core business 

perbankan syariah yang sesungguhnya. Tentunya ada faktor-faktor yang 

menjadi penyebab masih rendahnya penyaluran pembiayaan BUS dan UUS 

yang berbasis bagi hasil.  

Menurut Karim (2013) pembiayaan berbasis bagi hasil terbagi 

menjadi 2 (dua) akad prinsip yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil dengan 

akad musyarakah dan menggunakan akad mudharabah. Akad musyarakah 

merupakan akad kerjasama antara kedua pihak yang pembagian 

keuntungannya didasarkan atas kesepakatan bersama, sedangkan  untuk 

kerugian ditanggung kedua belah pihak didasarkan atas pembagian dari 

modal kedua pihak. Sedangkan akad mudharabah merupakan kerjasama 

anatara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk kegiatan 

usaha dengan nisbah sesaui kesepakatan bersama, namun jika terjadi kerugian 

akan ditanggung oleh pihak pertama yaitu pemilik modal terkecuali jika 

disebabkan oleh kesengajaan oleh pengelola modal.  

Menurut Muhammad (2002) satu dari sekian sumber modal bank yang 

dimanfaatkan untuk penyaluran pembiayaan adalah simpanan atau Dana 
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Pihak Ketiga (DPK). Apabila DPK yang dihimpun oleh BUS dan UUS besar, 

maka semakin tinggi pula BUS dan UUS dalam menyalurkan jumlah 

pembiayaan, termasuk pula pembiayaan yang bebasis nisbah bagi hasil 

seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 

Menurut Karim (2013) Jika bank syariah ingin menapatkan laba atau 

keuntungan besar maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan juga 

harus besar. Terkait dalam hal ini tingkat nisbah bagi hasil juga merupakan 

salah satu komponen pendukung untuk menentukan jumlah penyaluran 

pembiayaan bagi hasil. 

Selain dari dua faktor tersebut menurut Muhammad (2002) Capital 

Adequacy Ratio (CAR) adaalah rasio perbandingan jumlah modal minimum 

untuk mengcover aktiva tertimbang menurut risiko yang harus dimiliki oleh 

bank. Semakin tinggi nilai dari CAR menunjukkan bahwa semakin cukupnya 

modal utama yang dimiliki oleh bank syariah untuk menjalankan 

operasionalnya setiap harinya serta untuk cukup untuk menanggung risiko 

yang terjadi pada pembiayaannya. Faktor ini juga merupakan salah satu faktor 

penentu seberapa besar bank syariah berani menyalurkan pembiayaan yang 

berbasis bagi hasil. 

Kemampuan bank syariah dalam menyalurkan jumlah pembiayananya 

juga dilihat dari tingkat kesehatan bank dalam mendapatan laba. Untuk 

melihat seberapa baik kinerja BUS dan UUS untuk mencari pendapatan dari 

kegiatan operasionalnya hasil menyalurkan pembiayaan, diperlukan sebuah 

tolak ukur. Variable lain yang dianggap berpengaruh dalam penyaluran 
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jumlah pembiayaan adalah Return on Asset yaitu rasio perbandingan antara 

laba bank dengan total asset. Jadi seberapa baik bank memutar assetnya yang 

digunakan keperluan produktif. Semakin besar nilai rasio yang didapatkan 

semakin stabil kondisi modal dan keuntungan bank. Jika kondisi stabil akan 

menngkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaannya.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andraeny (2011) 

menyebutkan bahwa DPK dan TBH memiliki pengaruh signifikan pada 

penyaluran pembiayaan denagn prinsip bagi hasil pada bank syariah. dengan 

demikian didapatkan beberapa komponen pendukung yang mempunyai 

pengaruh atas penyaluran jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Capital Adeuacy Ratio (CAR), dan 

Return On Asset (ROA). Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian sebelumnya dengan tujuan menguji kembali faktor-faktor yang 

dianggap berpengaruh pada pembiayaan berbasis bagi hasil secara terpisah 

atas variable terikat pada BUS dan UUS. 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul 

“Analisis Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti berdasarkan latar 

belakang diatas sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh DPK, tingkat bagi hasil mudharabah, CAR ,dan 

ROA terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil mudharabah pada 

BUS dan UUS periode 2012-2016? 

2. Bagaimana pengaruh DPK, tingkat bagi hasil musyarakah, CAR ,dan ROA 

terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil musyarakah pada BUS dan UUS 

periode 2012-2016? 

C. Batasan Masalah 

Secara umum pembahasan tentang masalah ini sangatlah luas, maka 

perlu adanya suatu ruang lingkup yang lebih spesifik.  

1. Penelitian hanya berfokus pada jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil 

bulanan perbankan syariah periode Januari 2012 hingga Desember 2016. 

2. Penilitian hanya berfokus pada jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil 

bulanan perbankan syariah berdasarkan Pembiayaan akad Mudharabah dan 

Pembiayaan akad Musyarakah. 

3. Peneliti hanya berfokus untuk menganalisis jumlah pembiayaan berbasis 

bagi hasil bulanan BUS dan UUS menggunakan  variable Dana Pihak 

Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil Mudharabah dan Tingkat Bagi Hasil 

Musyarakah,  Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Return on Asset 

(ROA). 

4. Penelitian berfokus seluruh perbankan syariah di Indonesia berdasarkan 

yang mempublikasi laporan keuangan yang telah tersusun secara 

sistematis dalam statistik perbankan syariah indonesia di BI dan OJK. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Peneliti mengemukakan beberapa tujuan atas dilakukannya 

peneltian ini antara lain : 

a. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana pihak ketiga (DPK), 

Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, Capital Adequacy Ratio (CAR),dan 

Return on Asset (ROA) terhadap Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi 

Hasil Mudharabah pada BUS dan UUS periode 2012-2016. 

b. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana pihak ketiga (DPK), 

Tingkat Bagi Hasil Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR),dan 

Return on Asset (ROA terhadap Jumlah Pembiayaan Berbasis Bagi 

Hasil Musyarakah pada BUS dan UUS periode 2012-2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan terkait judul penelitan. 

Manfaat tersebut dapat diuaraikan sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna menambah 

ilmu pengetahuan secara teoritis dan menjadi sarana pendukung untuk 

penelitian selanjutnya mengenai masalah penyaluran pembiayaan 

khusunya berbasis bagi hasil yang terjadi pada BUS dan UUS. 
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b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan tambahan 

masukan untuk bank syariah dan unit usaha syariah dalam membuat 

kebijakan terkait dengan masalah penyaluran pembiayaan berbasis 

bagi hasil. 




