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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia pada tahun 1997 telah 

menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan 

merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Perbankan syariah 

merupakan salah satu sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena 

menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan.  

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat melalui pembiayaan. Berdasarkan publikasi statistik 

perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan menunjukkan 

peningkatan asset, kredit, dan DPK pada BUS dan UUS dari tahun ketahun untuk 

periode 2014 masing-masing sebesar 12,4% untuk asset, 8,3% untuk kredit, dan 

18,7% untuk DPK.1 

profitabiltas bank umum syariah pada tahun 2014 mengalami penurunan 

mencapai Rp 1,32 triliun lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada tahun 

2013 yaitu sebesar Rp 3,23 triliun. Keadaan ini menunjukan bahwa kinerja 

manajemen dalam menghasilkan laba mengalami penurunan. Terbukti dengan 

perhitungan Return On Equity (ROE) pada tahun 2013 sebesar 17,24% turun 

menjadi 5,85% pada tahun 2014. Selain itu tingkat NPF perbankan syariah 

1 http://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Pages/Laporan-Tahunan-Perbankan-
2014.aspx 
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mencapai 2,62% pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan mencapai 4,33% 

pada tahun 2014. kenaikan NPF tersebut mengidentifikasikan kinerja 

pembiayaan yang kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya.2 

Pembiayaan mudaharabah merupakan akad kerja sama antara shahibul maal 

(pemilik modal) dan mudharib (pengelola) dimana pihak bank membiayai 100% 

modal kerja dan pembagian hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara 

pemodal dan pengelola. Tiap produk bank syariah memberikan keuntungan bagi 

pihak bank dan pihak pengelola, pengelola mendapat keuntungan dari usahanya 

mengelola dana yang disediakan oleh shahibul maal tanpa harus mengeluarkan 

modal sendiri. Keuntungan yang didapat bank dapat dilihat dari tingkat 

profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Profitabilitas adalah 

salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. 

Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. 

Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasi kurang 

maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas 

yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata 

masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat 

menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.  

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan 

perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva 

produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika perusahaan 

                                                           
2 Muhammad Rizal Aditya, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan 

Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Priode 2010-2014 (skripsi Universitas 

Negeri Yogyakarta 2016). 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk berbagai macam produk 

usaha. Penyaluran usaha juga harus proporsional, karena pengelolaan aktiva 

produktif akan berpengaruh terhadap perolehan laba, semakin besar 

pemanfaatan aktiva produkif maka akan menghasilkan laba yang besar pula. 

Salah satu komponen aktiva produktif bank syariah yaitu pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan suatu produk usaha bank syariah yang mampu 

menghasilkan keuntungan.  

Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko 

pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk natural 

uncertainty contracts. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk 

membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya 

ketidakpastian tersebut mendatangkan resiko yang tinggi pada bank yang 

berfungsi sebagai penyalur dana.  

Kegiatan pembagian laba dan rugi mudharabah pada sisi aset dari neraca 

menimbulkan permasalahan hambatan moral, pada prinsipnya memberikan 

keleluasaan bagi pengusaha (Fund User) untuk menentukan level optimal usaha 

yang dilakukannya. Pada kondisi seperti itu maka preferensi individu dari 

masing-masing pihak akan menentukan kontrak sharing. Dengan kata lain, 

seorang shahibul mal ingin keuntungan yang besar dan seorang mudharib pun 

menginginkan keuntungan yang besar pula. Sementara bank syariah 

menanggung semua dalam kasus hasil yang negative.  
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Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena 

kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh 

pemilik modal karena pemodal hanya menyerahkan modalnya, sedangkan 

pengelola kehilangan tenaga dan keahliannya yang telah dicurahkan.3 mereka 

tidak bisa mewajibkan pengguna dana (mudharib) mengambil tindakan yang 

diperlukan atau mengarahkan usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna dana4. Selain itu, bank tidak memiliki hak untuk memantau dalam 

pengelolaan proyek dan dapat kehilangan investasi pokok selain potensi 

pembagian dari keuntungan jika pembukuan pengusaha mencatat kerugian5. 

Fasilitas mudharabah mungkin harus diberikan tambahan kerugian yang 

tidak terduga karena factor-faktor resiko operasional dengan tingkat 

penyesuaian risiko operasional bergantung pada kualitas sistem pengendalian 

internal yang tersedia untuk memantau fasilitas mudharabah di sisi aset. 

Pemantauan dengan kualiats tinggi sangat penting dalam bank syariah, karena 

penyedia keuangan tidak bisa ikut campur dalam mengelola proyek yang 

dibiayai secara mudharabah6.  

Ditinjau dari persoalan tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang “Korelasi Antara Pembiayaan Mudharabah Dengan 

Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia”.  

 

                                                           
3 ASCARYA, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta:2007), 61 
4 Hennie Van Gruuning Zamir Iqbal mengutip “Lewis dan Algaoud” 2006 
5 Hennie Van Gruuning Zamir Iqbal mengutip “Errico dan Farahbaksh” 1998 
6 Ibid hlm: 153 
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B Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas. Adapun permasalahan yang akan 

dibahas dalam penulisan proposal ini adalah Apakah pembiayaan mudharabah 

berkorelasi dengan pembiayaan mudharabah tingkat profitabilitas bank-bank 

syariah yang terdaftar di bank Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah Menjelaskan korelasi pembiayaan mudharabah dan 

profitabilitas Bank-bank syariah yang terdaftar di bank Indonesia. 

D. Manfaat penelitian 

 

1. Manfaat praktis 

 

a. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam 

menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan yang terkait dengan perbankan. 

c. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan investasi 

dalam mendirikan atau mengembangkan perbankan di Indonesia, baik 

sistem perbankan syariah atau perbankan konvensional. 
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2. Manfaat teoritis 

 

Bagi peneliti dan akademis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam penciptaan ide-ide penelitian baru serta memberi 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

 


