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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peranan Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan bagi 

negara, dimana fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi 

keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan. Fungsi ini dijalankan pihak bank islam, diharapkan dapat 

menciptakan keadilan ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan, 

meningkatkan kualitas hidup denagan membuka peluang usaha, membantu 

menanggulangi masalah kemiskunan, serta menjaga tingkat stabilitas dari 

ekonomi dan moneter
1
 

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ke tahun, memicu 

berkembangnya sistem perbankan syariah di indonesia, hal ini dilakukan dalam 

rangka sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif perbankan yang semakin 

lengkap kepada masyarakat Indonesia. Kerjasama sistem perbankan ganda ini 

memiliki sinergi dalam mobilisasi dana masyarakat secara luas, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian 

nasional.  
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Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan pihak bank, mengutamakan aspek 

keadilan dalam berinterkasi, beretika dalam investasi, mengutamakan nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam beroperasi serta menghindari spekulasitif 

dalm bertransaksi. Perbankan syariah memiliki banyak macam produk serta 

layanan jasa, sehingga mampu menciptakan alternatif  sistem perbankan yang 

profit sharing untuk dinikmati semua golongan masyarakat.
2
 

 Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan 

disetujuinya Undang-Undang Nomer 10 tahun 1998, yang mengatur dengan 

rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan 

diterapkan oleh bank syariah. Undang-Undang ini juga memberikan arahan 

bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah, bahkan bisa 

mengkonversi cara total menjadi bank syariah sendiri. Perkembangan 

perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang pesat, maka 

terjadi pembahuruan undang-undang yang terkait perbankan syariah yaitu 

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa bank syariah 

adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah.
3
 

Persaingan yang dilakukan antara bank syariah dan bank konvensional 

semakin ketat, yang mana mengharuskan bank syariah harus selalu 

meningkatkan kinerjanya dengan baik, agar dapat bersaing diperbankan 

                                                 
2
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nasional dan tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat. Kinerja 

merupakan indikator yang sangat penting dalam dunia perbankan, karena 

merupakan bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukan 

kredibilitas sehingga akan semakin banyak masyarkat yang berinteraksi dibank 

tersebut, salah satu hal yang dilakukan dengan meningkatkan profitabilitas, 

yaitu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.
4
 

Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah Return on 

Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA).  Rasio kedua ini yaitu ROE dan 

ROA dapat digunakan untuk menggukur besarnya kinerja keuangan perbankan, 

akan tetapi ROE hanya mengukur keuntungan yang diperoleh dari investasi 

pemilik perusahaan, sedangkan ROA digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari 

memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya.
5
  

Fungsi dan peran perbankan syariah di Indonesia yang sangat penting, 

maka pihak bank syariah perlu adanya peningkatan kinerja agar tercipta 

perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas adalah 

indikator yang tepat dalam mengukur kinerja suatu bank, dengan mengukur 

dari rasio ROA merupakan tolak ukur yang baik untuk melihat tingkat 

profitabilitas suatu bank.
6
 

Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank 

umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, yaitu penerapan prinsip dalam 

                                                 
4
 Suryani, “Analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas 

perbankan syariah Di indonesia, STAIN Lhoksumawa Walisogo,” Vol. 19 No 1 (Mei, 2011), 24.  
5
 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 84  

6
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Keuangan Bank Syariah pada Periofde 2000-2004,” Vol. 13 No. 2 (2016), 209.  



4 

 

perjanjian antar pihak untuk penyimpanan dana serta pembiayaan kegiatan 

usaha sesuai dengan syariah. Transaksi pembiyaan dapat digolongkan atas 

keuntungan dan transaksi tidak mencari keuntungan. Transaksi yang 

mengambil keuntungan dibagi menjadi dua, yaitu prinsip bagi hasil 

mudharabah dan musharakah, serta prinsip  non bagi hasil yaitu jual beli 

(murabahah), sewa (ijarah) dan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah muntahiya bittamlik/IMBT)
7
 

Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan 

yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan, yaitu Keuntungan yang 

diterima dari prinsip jual beli berasal dari keuntungan yang ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah,  sedangkan pendapatan 

dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, 

keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak 

mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal.
8
 

Kondisi perbankan syariah di indonesia menunjukan perkembangan yang 

positif dengan tingginya pertumbuhan asset, pembiayaan yang disalurkan dan dana 

pihak ketiga (DPK). Pada data otoritas jasa keuangan (OJK), pembiayaan yang 

paling besar dalam penyaluran dana adalah pembiayaan murabahah, yang mana 

pembiayaan ini menjadi minat nasabah dalam melakukan pembiayaan diantara 

pembiayaan yang lain seperti mudharabah dana musyarakah, berikut grafik kondisi 

pembiayaan selama periode 2015-2017. 

                                                 
7Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 37.  
8
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 35. 
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Gambar 1.1 

Pembiayaan bank umum syariah 

(Dalam Miliyar Rupiah) 

 

 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017 

 

Grafik tersebut mengambarkan bahwa, pertumbuhan pembiayaan jual 

beli pada akad murabahah paling banyak diminati nasabah diantara 

pembiayaan yang lain, yang mana pembiayaan murabahah dari tahun 2015-

2017 mengalami kenaikan pembiayaan. produk murabahah,  yaitu akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, 

serta menyepakati keuntungan yang diperoleh dalam proses transaksi tersebut. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang 

dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut 

kepada nasabah.  

Akad murabahah dalam pembiyaan digunakan untuk keperluan 

konsumtif, investasi maupun modal kerja. Akad yang digunakan dalam 

perjanjian pembiayaan modal kerja adalah akad murabahah, yang mana pihak 
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bank bertindak sebagai pedagang perantara, yang membelikan barang yang 

dibutuhkan nasabah dari pabrik atau pedaganag besar secara tunai, setelah itu 

menjual kepada nasabah dengan cara cicilan dengan disertai keuntungan yang 

disepakati.
9
 Oleh karena itu pembiayaan murabahah sangat mendominasi 

dalam hal penyaluran pembiayaan yang dialukan oleh bank syariah di 

indonesia, karena mekanisme yang mudah dan keuntungan yang pasti, 

membuat pihak perbankan lebih menggunakan akad murabahah dari pada yang 

lain untuk kegiatan penyaluran dana. 

Pembiayaan yang meningkat tiap tahun diiringi dengan meningkatnya 

penghimpunan dana masyarakat yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), 

yaitu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana pihak 

ketiga yang dihimpun dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis, yaitu giro, 

tabungan, deposito. Giro merupakan simpanan dalam penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat 

pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara lain seperti pemindah 

bukuan, sedangkan tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikanya 

hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, sedangakan deposito 

adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan perjanjian.
10

 

Laba perbankan dan unit usaha syariah syariah periode 2010-2015, 

mengalami pertumbuhan 73% menjadi Rp 1,8 Triliun. Perekonomian domestik 

terjadi kelambatan serta nilai tukar rupiah melemah yang menjadikan laba 

                                                 
9Suhendi Hendi,Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73. 
10

 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hal, 

49. 
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perbankan syariah pada tahun 2015 hanya dapat tumbuh tipis 3% dari tahun 

sebelumnya. Menurut sekertaris Jendral Asosiasi Bank Syariah Indonesia 

Achmad K Permana (2016), pertumbuhan total asset perbankan syariah 

tersebut ditopang oleh adanya peningkatan dana pihak ketiga (DPK) senilai 

20,16% menjadi Rp 263,52 triliun. Pembiayaan perbankan syariah tercatat 

meningkat 12,91% mencapai Rp 235,01 triliun.
11

  

Pembiayaan murabahah dan pengumpulan dana pihak ketiga melalui 

deposito pada bank syariah masih dominan dari pada yang lain, yang mana ini 

menjadi pemicu munculnya persaingan dengan perbankan konvensional. 

Kepala otoritas jasa keuangan (OJK) ragional 2 Jawa Barat Sarwono 

mengatakan, sektor pembiayaan bank syariah secara nasional masih didominasi 

oleh produk konsumtif dengan sistem murabahah mencapai 40%, sehingga 

tidak jauh beda dengan perhitungan perbankan konvensional. Perbankan 

syariah harus berinovasi produk baru dalam persaingan dengan bank 

konvensional.
12

 

Indikator kerugian yang menunjukan akibat resiko penyaluran 

pembiyaan adalah tercermin dari besarnya Non Performing Financing (NPF). 

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiyaan yang 

bermasalah dengan total pembiyaan yang disalurkan oleh bank syariah. 

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapakan oleh bank indonesia katagori yang 

                                                 
11

 Perbankan syariah nasional sudah lampuai jebakan pertumbuhan 5 persen, diakses 

pada tanggal 20 Agustus 2018 dari http://ekonomi. 

kompas.com/read/2016/11/21/154101926/perbankan syariah nasional sudah lampui jemabakan 

pertumbuhan 5 persen.htm  
12

 https://ekbis.sindonews.com diakses pada 03 Mei 2018 pukul 01:41. 

http://ekonomi/
https://ekbis.sindonews.com/
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termasuk dalam Non Performing Financing (NPF) adalah pembiyaan kurang 

lanacar, diragukan dan macet. 

Perbankan syariah memiliki banyak macam produk dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan nasabah dalam pengelolaan produk, akan tetapi masih juga 

ditemukan adanya permasalahan yang ditimbul, khususnya untuk produk 

pembiayaan. Keberadaan NPF pada lembaga perbankan syariah harus diatasi,  

karena keduanya sangat menentukan tingkat kesehatan bank, dan juga 

menentukan kepercayaan masyarakat dalam menjadi nasabah di suatu 

perbanakan. Oleh karena itu pihak perbankan syariah harus menjaga nilai 

kestabilan dan strategi dalam mengatasi permasalahn pengelolaan Non 

Performing Financing.
13

  

Murabahah secara nominal menjadi akad dengan NPF tertinggi pada 

Februari 2017, yaitu sebesar Rp 6,82 miliar atau setara dengan rasio NPF 

sebesar 4,9%. Rasio NPF gross tertinggi terjadi pada akad ijarah yang semula 

pada februari 2016 sebesar 1,79% mengalami peningkatan sebsar 5,61%, 

sehingga pada bulan februari 2017 nilainya menjadi 7,4%. Adanaya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi kini dapat dilihat melalui kinerja 

perbanakan syariah dari segi NPF-nya  bagus atau tidak.
14

 

Perbankan adalah lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun 

dana dan menyalurkan dana, salah satu tujuan pendirian bank untuk 

mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari investasi dan usaha. Fungsi bank 

                                                 
13

Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di 

Indonesia (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 204. 
14

Ini Alasan Pembiyaan Macet Perbankan Syariah Cukup Tinggi. Diakses pada tanggal 11 

februari 2018 dari http://ekonomi.kompas.com.htm 
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sebagai manajer investasi, bank syariah selalu berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan yang baik, dikarenakan berpengaruh terhadap bagi hasil yang 

diberikan kepada nasabah. Besarnya keuntungan yang didapatkan oleh bank, 

maka semakin banyak bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah, dalam hal ini 

pihak bank melakukan tugasnya dengan efektif, dikarenakan produktifitas 

dalam pengelolaan dana yang baik.
15

 Rasio FDR digunakan untuk mengukur 

likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

oleh deposan, yaitu dengan mengandalkan pembiayaan yang disalurkan dan 

membagi kembali kepada dana pihak ketiga. Nilai FDR semakin tinggi, maka 

semakin tinggi dana yang disalurkan ke pembiayaan, dengan demikian 

pendapatan  (ROA) yang diperoleh bank syariah akan semakin meningkat.
16

 

Kinerja suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio keuangan 

selama periode tertentu, yang mana dalam pengukuran rasio keuangan 

tergantung masing-masing perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. 

Laporan keuangan bank berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan bank 

secara menyeluruh, serta melihat kinerja suatu bank dalam satu periode. 

Dengan demikian, pihak bank dapat memperbaiki kekuarangan dan 

mempertahankan kekuatan yang dimiliki melalui laporan keuagan yang telah 

dibuat. 

                                                 
15

 Al Ma’rifatul A’la dan Imron Mawardi, “ Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) 

Terhadap Return On Asset Melalui Variabel Intervening Penenmpatan Dana Pada Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) Pada Bank Syariah Di Indonesia” Vol. 1 No. 4 (2014), 593  
16

 Didin Rasyidin Wahyu, “Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu 

Penelian Kesehatan Bank Umum Syariah,” Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, Vol. 7 

No. 1 (Januari-Juni 2016), 22 
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Rasio keuangan terdiri dari lima macam, yaitu rasio profitabilitas, 

solvabilitas, liabilitas, aktiva dan resiko pasar. Rasio keuagan ini disusun dari 

gabungan antara laporan neraca dan laba rugi perusahaan.  Rasio profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan menggunakan kekayaan yang dimiliki perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. 

Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pada rasio profitabilitas adalah 

return on asset (ROA), yaitu Alat ukur yang digunakan dalam mengukur 

tingkat kemampuan bank dalam mengahasilkan laba atas asset yang dimiliki 

dalam mengelola asset perusahaan melalui biaya-biaya untuk mendanai asset.
17

 

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank, salah satunya dapat 

dilihat dari kinerja bank dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya, 

terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Keberhasilan bank 

kadangkala dipengaruhi oleh kegiatan operasional bank itu sendiri, salah 

satunya adalah akibat adanya risiko pembiayaan. Tingkat rasio non performing 

financing (NPF) semakin tinggi, maka akan semakin buruk kualitas 

pembiayaan bank, yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin 

besar. Pihak bank harus menanggung kerugian oprasionalnya yang 

berpengaruh terhadap penurunan laba, yang mana dalam perbankan syariah 

disebut ROA ( Return On Asset).
18

 

                                                 
17

 Mamduh M. Hanafi, Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta:Unit 

Penerbit Dan Percetakan AMP-YKPN, 2000), 159.  
18

Kasmir, Bank dan Lemabaga Keuangan Lain (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), 82. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 

2015-2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latarbelakang tersebut, peneliti merumuskan 

masalah antara lain: 

Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, non performing 

financing, financing to deposit ratio dan dana pihak ketiga  terhadap Return on 

Asset (ROA) pada bank umum syariah ( BUS) priode 2015-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menganalisis pengaruh pembiyaan murabahah, istishna, Non 

Performing Financing, financing to deposit ratio dan dana pihak ketiga  terhadap 

Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah ( BUS) priode 2015-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu mengembangkan teori yang 

ada terkait pengaruh murabahah dan Non Performing Finance (NPF) 

terhadap profitabilitas di bank umum syariah. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan dampak kepada regulator 

(pihak BI dan OJK) sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

kebijakan, memberikan pemahaman kepada fasilitator (pihak bank) terkait 

pelaksana pembiyaan murabahah dan Pengelola Non Performing Finance 

(NPF), serta memberikan dampak praktis bagi para pengguna, untuk 

memberikan informasi terkait pengaruh pembiyaan murabahah dan 

informasi terkait rasio Non Performing Finance (NPF).  

3. Manfaat Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman untuk 

melihat pengaruh pembiayaan murabahah dan non performing finance 

(NPF) terhadap profitabilitas, dapat menjadi bahan diskusi dan 

perbandingan bagi seorang akademisi dan  juga hasil penelitian ini bisa 

menjadi bahan penelitian.  

 

E. Batasan Masalah 

 Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam 

maka peneliti memandang penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh karena itu, penulis membatasi pembahasan hanya berkaitan dengan 

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Dana Pihak Ketiga, Financing 

to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Return On Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia”. Bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
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melalui pembiayaan yang ada, yang mana pembiayaan yang paling banyak 

diminati oleh nasabah adalah pembiayan jual beli dengan akad murabahah, 

selain itu modal atau likuiditas bank salah satunya berasal dari penghimpunan 

dana masyarakat melalui dana pihak ketiga yang berbentuk tabungan, deposito 

dan giro. Mengukur tingkat efektif kinerja bank dalam mengelola dana pihak 

ketiga, yang mana disalurkan melalui pembiayaan untuk mendapatkan 

keuntungan adalah melihat dari nilai FDR, semakin tinggi nilai FDR, maka 

semakin efektif sebuah bank dalam mengelola dana, dengan demikian akan 

berdampak pada peningkatan ROA. ROA dipilih karena sebagai alat ukur 

untuk mengetahui tingkat kemampuan kinerja suatu perbankan yang harus 

lebih baik dan berkembang di masa mendatang sehingga mampu terus 

bersaing dengan bank konvensional. 

 

F. Sistematis Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB 1 : Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan susunan penelitian 

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu terkait variabel-

variabel yang mempengaruhi profitabilitas,landasan teori mengenai 

bank syariah, pembiayaan murabahah, istishna, non performing 

financing (NPF), financing to deposit ratio (FDR), dana pihak ketiga 

(DPK) dan profitabilitas,kerangka teori dan perumusan hipotesis 



14 

 

BAB III : Pada bab metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data statistik. 

BAB 1V :Pada bab hasil dan pembahasan mengenai analisis data dan 

beberapa pengujin yang dilakukan  di Bank Umun Syariah, terkait 

dengan pengaruh pembiyaan murabahah, istishna, non performing 

financing (NPF), financing to deposit ratio (FDR), dana pihak 

ketiga (DPK) terhadap profitabilitas. 

BAB V  :Bab ini adalah penulis mencoba membuat kesimpulan akhir dari 

Bab IV yang telah dibahas dan memberikan saran-saran untuk 

membantu penelitian selanjutnya 

 


