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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memberikan 

jasa layanan keuangan dalam berfungsi menjadi mediator antara masyarakat 

yang “kelebihan dana” dan masyarakat yang “kekurangan dana”. Bagi suatu 

negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. 

Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan 

ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, 

maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara 

tersebut. Yang artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan 

pemerintah dan masyarakat.
1
  

Terbitnya UU  No.10 tahun 1998 memiliki hikmah khususnya bagi 

dunia perbankan, dimana pemerintah membuka kegiatan usaha perbankan 

berdasarkan pada prinsip syariah. Masyarakat diberika kesempatan seluas-

luasnya untuk mendirikan bank dengan memakai prinsip syariah, 

kesempatan ini juga berlaku untuk bank umum dimana yang  semula 

kegiatan usahanya berdasarkan pola konvensional menjadi bank dengan 

pola syariah.  Selain itu, bank konvensional diperbolehkan untuk membuka 

kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah .
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Dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di 

Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas dan 

sejurus dengan mayoritas penduduk muslim. Kepercayaan adalah sifat 

mendasar bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. 

Adanya kepercayaan terhadap bank syariah maka masyarakat semakin yakin 

untuk menitipkan dananya, sebaliknya bank juga menaruh kepercayaan 

untuk meminjamkan dananya pada masyarakat. Maka dari itu, jika landasan 

tersebut lemah, maka eksistensi usaha perbankan juga akan menjadi lemah.
3
  

Karakteristik dari perbankan syariah yaitu melarang penerapan riba 

dan melarang transaksi yang bersifat spekulasi menjadikan bank syariah 

sebagai lembaga pembiayaan yang berkaitan erat dengan sektor riil. 

Operasional bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil menjadi 

solusi terhadap penyakit negatif spread yang dialami bank konvensional 

karena konsekuensi dari sistem bunga bank konvensional harus 

menanggung kerugian dalam menghimpun dananya pada saat suku bunga 

kredit lebih renda dibandingkan suku bunga simpanan (DPK).  

Sebagaimana bisa dikatakan bahwa pesatnya pertumbuhan perbankan 

syariah melebihi perbankan konvensional, yang dalam perkembangannya Bank 

syariah terlihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang berjumlah 13, 

kemudian diikuti oleh 22 Unit Usaha Syariah, dan 167 BPRS.
4
 Berdasarkan data 

statistik perbankan syariah dari tahun 2011 sampa 2016 yaitu : 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 

Jenis Bank 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bank Umum Syariah  11 11 11 11 12 13 

Unit Usaha Syariah 24 24 23 23 22 21 

Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

155 158 163 163 163 166 

Total 190 193 197 197 197 200 

Sumber Data OJK 

Dari data tersebut dapat dilihat dan dikatakan bahwa perbankan di 

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Tidak 

hanya itu perkembangan perbankan syariah juga dapat dilihat dari 

peningkatan jumlah kantor perbankan syariah serta diiringi dengan 

peningkatan total aset oerbankan syariah. Pada total tahun 2011 aset 

perbankan syariah  sebesar Rp 145.466 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 

195.018 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 242.276 miliar, tahun 2014 sebesar 

Rp 272.545 miliar, tahun 2015 sebesar Rp.273.494 trilliun, kemudian di 

tahun 2016 mencapai Rp 306.230 trilliun.
5
 

Peningkatan jumlah bank syariah  di Indonesia tentunya akan 

berdampak pada penyaluran pembiayaan melaui produk dan jasa perbankan 

syariah yang semakin kompleks dan beragam, seperti pembiayaan produktif  

yang terdiri dari modal kerja dan investasi serta pembiayaan  konsumtif 

sehingga dapat memberikan konstribusi bagi peningkatan profitabilitas 

Bank Syariah di Indonesia.  

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia bulan desember tahun 2015 

Perkembangan Pembiayaan Produktif pada Bank Umum Syariah (BUS) 
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mengalami perkembangan perkembangan yang fluktuatif perbulannya. Pada 

data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014 pembiayaan produktif yang 

terdiri dari modal kerja dan investasi pada Bank Umum Syariah masih 

tergabung dengan pembiayaan produktif yang terdapat pada Unit Usaha 

Syariah (UUS). Pada tahun 2015 hingga saat ini pembiayaan produktif 

sudah dipisahkan antara BUS dan UUS. Pada Desember 2014 sebelum data 

BUS dan UUS terpisah jumlah pembiayaan modal kerja sebesar Rp 77.935 

Miliar, dan investasi sebesar Rp40.348 milliar. Sesudah data terpisah 

anatara BUS dan UUS tahun 2015-2017 jumlah pembiayaan modal kerja 

sebesar Rp72.188 Miliar dan investasi sebesar Rp47.427 miliar.  

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka 

peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah Islam dalam 

mengembangkan sumber daya masyarakatnya adalah sosialisasi mengenai 

mekanisme, transaksi, dan operasionalisasi pada dunia bisnis. Sementara 

tantangan dan rintangan yang dihadapai dalam investasi syariah adalah 

konsep bagi hasil yang tidak mampu memberikan patokan pada tingkat 

penghasilan yang pasti. Instrumen Investasi Syariah masih terbatas sehingga 

kemampuyan pengelola dana dalam mengatur portofolionya juga harus 

piawai. Diversifikasi investasi yang terbatas jelas akan menyulitkan 

pengelola dana. Oleh karena itu investasi Syariah mempunyai risiko yang 

lebih tinggi. 

Seiring dengan perkembangan bank syaraiah yang begitu pesat dan 

jumlah aset dari bank syariah, ada berbagai kendala yang sedang dihadapi 
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oleh risiko pembiayaan baik dari kendala yang sifatnya internal maupun 

eksternal. Kendala internal yaitu pemahaman pada perbankan syariah yang 

masih kurang, dan menimbulkan terjadinya orientasi bisnis atau usaha yang 

lebih diutamakan, serta sumber daya yang belum memadai. Sedangkan 

kendala eksternal yaitu bank syariah beranggapan bahwa pembiayaan 

dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki risiko yang sangat tinggi 

dalam hal kerugian yang dapat terjadi saat pembiayaan tersebut sedang 

berjalan.
6
 

Salah satu komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah 

yaitu pembiayaan yang merupakan produk bank syariah yang mampu 

menghasilkan keuntungan. Adanya peningkatan pada pembiayaan bank 

syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan. Pembiayaan menimbulkan 

ketidakpastian dalam menghasilkan keuntungan dari dana yang sudah 

disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati anatara bank 

dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut dapat mendatangkan risiko 

yang tinggi. 

Kegiatan bisnis Bank dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai 

sasaran yang ditentukan. Pastinya sasaran setiap bank pasti berbeda-beda, 

akan tetapi tedapat satu sasaran yang sama yang harus dicapai bank 

manapun, yakni dengan mendapatkan keuntungan yang memadai. Bank 

dapat dikatakan sehat jika dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang 

sudah dititipkan kepada mereka, serta dapat berkembang dengan baik dan 
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mampu memberukan konstribusi yang baik terhadap perkembangan 

ekonomi nasional. 

Bank dalam usaha memperoleh keuntungan selalu dihadapkan pada 

pilihan yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui penyaluran kredit 

dengan tingkat konsekuensi yang cukup tinggi. Penyaluran kredit termasuk 

aktiva produktif dengan tingkat penerimaan yang tinggi, oleh sebab itu 

konsekuensinya dalam penyalurannya menimbulkan risiko yang cukup 

tinggi. Tingkat kesehatan bank yang dinilai dari sisi pembiayaan merupakan 

salah satu faktor yang memerlukan perhatian khusus karena pembiayaan 

atau kredit adalah aset terbesar dan sumber-sumber pengahasilan terbesar 

bagi bank, selain itu runtuhnya dunia perbankan diakibatkan oleh proporsi 

kredit bermasalah yang besar. 

Pengukuran tingkat profitabilitas sangat penting dilakukan dengan 

tujuan untuk menjamin apakah keuntungan yang sudah ditargetkan 

perusahaan dalam beberapa periode sudah tercapai atau belum tercapai. 

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi 

operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatau bank.
7
 Analisis 

profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai 

oleh bank yang bersangkutan. Rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat profitabilitas yaitu ROA (Return On Asset). ROA menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk 

                                                             
7
 Kuncoro, Mudrajat, Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : BPFE, 

2002), 113. 



7 
 

 
 

dapat mendapatkan net income.
8
 Selain itu, ROA merupakan rasio yang 

memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam menjalankan 

usahanya, karena rasio ini dapat mengindikasikan seberapa besar 

keuntungan yang diperoleh dari rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. 
9
 

semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank dari segi penggunaan asset. 

Hal inilah yang mendorong penelitian ini dilakukan, yaitu ingin 

mengetahui bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan produktif yang 

terdapat pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan  uraian latar belakang 

diatas maka dibahas skripsi tentang “Analisis Pembiayaan Bermasalah, 

Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan Investasi Terhadap Profitabilitas 

Bank Umum Syariah” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bermasalah terhadap  profitabilitas 

Bank Umum Syariah ? 

2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Untuk Modal Kerja Terhadap  

Profitabilitas Bank Umum Syariah ? 

3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Investasi Kerja Terhadap  

Profitabilitas Bank Umum Syariah ? 
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C. Tujuan dan Masalah Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan Bermasalah terhadap  

profitabilitas Bank Umum Syariah 

2. Untuk mengetahui Pengaruh pembiayaan untuk Modal Kerja terhadap

profitabilitas Bank Umum Syariah

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Investasi terhadap  

profitabilitas Bank Umum Syariah 

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

a) Membandingkan teori yang selama ini dipelajari dengan pembuktian

data empiris tentang rasio keuangan yang sebenar-benarnya.

b) Menambah wawasan tentang rasio keuangan yang berkembang

setiap tahun.

2. Bagi Akademis

Penelitian  ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta dapat

mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang

berkaitan dengan Pembiayaan Bermasalah, modal kerja, dan Investasi

pada Bank Umum Syariah.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta evaluasi terhadap

kinerja bank yang diteliti khususnya berkaitan Pembiayaan Bermasalah,

modal kerja, dan Investasi pada Bank Umum Syariah.


