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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari 

upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amendemen dimaksudkan untuk 

meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global 

melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka 

Pendek dari Bank Indonesia. 

Lembaga keuangan, bank berperan sebagai penerima dana simpanan 

dari nasabah serta pengelola dan penyalur dalam bentuk pembiayaan produk 

dan jasa keuangan lainnya, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 atas perubahan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa bank umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran
1
. 

Amandemen UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 

direspon positif oleh pelaku industri perbankan. Hal tersebut dapat dilihat 

pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perbankan 
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konvensional. Perkembangan perbankan syariah ini terlihat dari jumlah Bank 

Umum Syariah yang beroprasi menjadi 12, diikuti oleh 22 unit Usaha Syariah, 

dan 126 BPRS
2
. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan 

di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. 

Perkembangan perbankan syariah juga dapat dilihat dari peningkatan 

jumlah kantor perbankan syariah yang diiringi dengan meningkatnya total aset 

perbankan syariah. Total kantor bank syariah di Indonesia hingga bulan April 

2016 sebanyak 199 unit dan tahun 2008 total aset mencapai Rp49.555 miliar, 

tahun 2009 sebesar Rp66.090 miliar, tahun 2010 sebesar Rp97.519 miliar, tahun 

2011 sebesar Rp145.466 miliar, tahun 2012 sebesar Rp195.018 miliar, tahun 2013 

sebesar Rp242.276 miliar, tahun 2014 sebesar Rp272.545 milair, tahun 2015 

sebesar Rp273.494 miliar, dan tahun 2016 sebesar Rp306.230 miliar.
3
 

Murabahah
4
 berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan 

berkembang dalam perniagaan. Menurut definisi syariah, konsep murabahah 

terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut pendapat 

para ulama (ahli). Menurut Utsmani, pengertian murabahah adalah salah satu 

bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada 

pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas 

(harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang ditetapkan dalam bentuk 

harga jual nantinya. 
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Fisher (1912) dan Bedford (1965) yang dikutip Ghozali dan Chariri 

(2007) menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep laba yang umum 

dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi.
5
 Ketiga konsep tersebut semuanya 

penting, meskipun pengukuran terhadap psychic income sulit untuk dilakukan. 

Ketiga konsep tersebut meliputi pertama Psychic income, yang menunjukan 

konsumsi barang/ jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

Kedua Real income, yang menunjukan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi 

yang ditunjukan oleh kenaikan cost of living, dan ketiga Money income, yang 

menunjukan kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang digunakan konsumsi 

yang sesuai dengan biaya hidup (cost of living). 

(dalam miliaran rupiah) 

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum  Syariah dan 

Unit Usaha Syariah 

Akad  Januari 2014 Presentase 

Akad Mudharabah 13.322 8% 

Akad Musyarakah 38.685 24% 

Akad Murabahah  109.803 68% 

 Total  161.810 100% 

Sumber : data di olah 

Berdasarkan data bank umum syariah pada bulan januari tahun 2014 

tercatat bahwa diantara ketiga pembiyaan besar yang di salurkan oleh bank 

umum syariah, akad murabahah merupakan pembiayaan terbesar. Nilai 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah sebesar 109.803 miliar 

rupiah. Pembiayaan tersebut menyumbang 68% dari total pembiayaan besar 

yang di salurkan oleh bank umum syariah.     
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk 

meneliti dan mengambil topik mengenai pengaruh tingkat pembiayaan 

terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia karena itu, penulis mengambil judul “PENGARUH TINGKAT 

PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA 

BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya yaitu apakah  pembiayaan murabahah pengaruh 

terhadap laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian 

ini adalah untuk meneliti pengaruh  pembiayaan murabahah terhadap laba pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah; 

1. Manfaat teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini 

dapat menambah wawasan dan pengembangan keilmuan tentang pengaruh 

tingkat pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan 

untuk memberikan pengetahuan lebih dalam perbankan syariah di indonesia 

dalam mencapai titik temu atas kontrovesi yang terjadi.  

3. Manfaat Bagi Bank  

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat agar pengelolaan kinerja 

pembiayaan murabahah terhadap laba Bank Umum  Syariah. 

 

E. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam  maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya 

berkaitan dengan “mengetahui pengaruh  pembiayaan murabahah terhadap 

laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. 

 

F. Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan asalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

serta hipotesis alternatif pemecahan masalah yang akan diuji dalam 

penelitian ini. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang penjelasan variabel penelitian dan defifnisi 

operasional, populasi serta penentuan sampel penelitian, sumber data, 

metode pengumpulan data, dan analisis data serta pengujian hipotesis  

4. BAB IV HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini maka penulis akan menguraikan jabaran dari rumusan masalah 

sebagai analisis hasil penelitian yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. 

5. BAB V: PENUTUP 

Pada bagian ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian 

yang merupakan intisari dari hasil penelitian, sekaligus memberikan saran-

saran yang berkaitan dengan analisis penelitian. 

 


