
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Lembaga keuangan perbankan syariah adalah lembaga yang 

menawarkan perekonomian sesuai dengan syariat islam. Fungsi utama bank 

syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana 

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. 

Sistem bank syariah tidak boleh mengandung unsur bunga (riba), spekulasi 

(maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar)1.  

September 2018 Bank Umum Syariahtelah mengumumkan hasil 

kinerjanya rata-rata tumbuh cukup positif. Menurut Aziz Setiawan selaku 

peneliti ekonomi syariah penelitian Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic 

Economics beliau menilai secara umum kinerja dari Bank Umum 

Syariahmengalami peningkatan yang positif mencapai 5,2 persen. Angka 

tersebut lebih tinggi dari angka sebelumnya yaitu 5,1 persen. Kondisi ekonomi 

menurut Aziz dapat diproyeksikan lebih baik kedepan dan telah menjadi sinyal 

positif untuk perbankan syariah supaya dapat memperluas kebutuhan 

pendanaan dan pembiayaan dari bank syariah yang lebih besar2. 

 
1 Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri, 

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.XV, No.1 (Maret 2015), hlm. 65. 
2 Republika, Kinerja Perbankan Syariah membai, 23 Maret 2019, 

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/phb81 
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Perusahaan dapat dikatakan berkembang apabila rasio profitabilitas 

mengalami peningkatan. Profitabilitas adalah cara suatu perusahaan 

mendapatkan dana lebih dari operasinya yang dihasilkan oleh kegiatan 

bisnisnya pada saat itu. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba dalam periode tertentu memberikan gambaran tentang pertumbuhan 

profitabilitas. Profitabilitas yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis bank semakin 

besar berarti semakin baik, karena kemakmuran dan tingkat kesehatan bank 

meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas3.  

Pertumbuhan profitabilitas secara sederhana dapat disimpulkan bahwa 

adanya peningkatan yang di peroleh dari selisih antara jumlah profit yang 

diperoleh pada periode saat ini dengan jumlah profit yang diperoleh periode 

sebelumnya dibandingkan dengan jumlah profit yang diperoleh periode 

sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase dari kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba.  

Profitabilitis ROE untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari investasi pemegang saham yang dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Profitabilitas ROE dapat dihitung dari penghasilan (income) 

perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan. 

Tingkat keuntungan dapat diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang 

saham.  

 
3 Mardiyati, Ahmad, Putri, Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2005-

2010, Vol.III, No.1 (2012). 
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 Sumber-sumber dana bank adalah dari usaha-usaha yang dilakukan 

oleh bank dalam memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

pihak bank memberikan pinjaman guna untuk menopang kegiatan bank. Pihak 

bank harus lebih dahulu menghimpun dana dari masyarakat sehingga dari 

selisih bagi hasil bank dapat memperoleh keuntungan. Dana pihak ketiga juga 

merupakan sumber dana dan sumber penghasilan bagi bank syariah. Tabungan, 

giro dan deposito merupakan sumber dana pihak ketiga4. 

Hubungan antara nasabah dan pihak bank menjadi sangat penting 

karena diantara keduanya terjalin mitra kerjasama. Bank dapat memberikan 

bonus kepada nasabah secara sukarela karena dana yang disimpan pada bank 

dapat di manfaatkan atas izin pihak pemilik dana dan pemberian bonus dari 

bank kepada nasabah tidak diperjanjikan diawal akad. 

Penyaluran dana dengan menggunakan akad murabahah tidak bisa 

terlepas dari peranan bank sebagai lembaga keuangan. Jumlah pembiayaan 

murabahah yang besar dapat menentukan keuntungan pihak bank, serta bank 

dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang guna 

untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak 

bank. 

 

 

 

 

 
4 El Ayubi, Anggraeni, Mahiswari, Pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, Jurnal 

Al-Muzara’ah, Vol.V No.2, (2017). 



 

4 

 

Grafik : 1.1 

 Grafik Rata-rata Pembiayaaan BUS di Indonesia

 

Sumber: OJK (2018) 

Grafik rata-rata pembiayaan yang ada di Bank Umum Syariahdari 

tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai 

nilai yang lebih tinggi dari pembiayaan lainnya, maka dari itu penulis memilih 

pembiayaan murabahah sebagai variabel yang mewakili dari produk 

pembiayaann karena paling banyak digunakan dalam bank umum syariah. 

Pembiayaan murabahah ini, bank bertindak sebagai pemilik dana dan 

membelikan barang yang sesuai permintaan nasabah atau pembeli yang 

membutuhkan pembiayaan, lalu menjualnya kepada nasabah. Setalah itu 

nasabah dapat membayarnya secara cicil sesuai dengan kesepakatan bersama.  

Bank syariah yang meliputi  bank BRI dan BCA menyebutkan bahwa 

dana pihak ketiga  mengalami kenaikan. John Kosashi sebagai direktur utama 

bank BCA syariah menyebutkan bahwa, sampai tanggal 25 Juni 2017 total 
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pembiayaan mencapai nilai Rp 4,7 triliun jumlah tersebut naik jika 

dibandingkan tahun sebelumnya. Bank BCA, dana pihak ketiganya juga 

mengalami peningkatan yaitu menjadi Rp 4,9 triliun, hal ini juga 

mengakibatkan asset perseroan ikut bergerak naik.5 

Grafik : 1.2  

 Jumlah DPK dan pembiayaan bank umum syariah 

 

Sumber: OJK (2017) 

Nilai DPK dari tahun 2010 sampai 2012 terus-menerus mengalami 

peningkatan. Tahun 2013 DPK mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya dengan nilai Rp 19 miliar dan pembiayaan mengalami kenaikan dari 

tahun 2010-2017. Penyebab dari adanya penurunan DPK pada tahun 2013 bisa 

jadi dari pembiayaan yang diberikan terlalu banyak sedangkan DPK pada saat itu 

berkurang, atau kinerja karyawan yang kurang dalam menghimpun dana pihak 

 
5 Kontan.co.id, Bank syariah tumbuh positif sampai pertengahan tahun, 27 Juni 2018, 

https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-tumbuh-positif-sampai-pertengahan-tahun. 
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ketiga6. Tahun 2014-2016 DPK dan pembiayaan murabahah mengalami 

penngkatan dan relatif stabil. 

Pertumbuhan laba ditopang dari kenaiakan pembiayaan sebesar 11,5% 

atau Rp 20,42 triliun. Dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan menjadi 

Rp 27,84 triliun pada bulan Mei menurut pemaparan direktur utama PT bank 

BRI syariah salah satu bank syariah yang juga mencatatkan pertumbuhan 

positifnya sampai Mei 2018.7 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan statistik Bank Umum 

Syariahtercatat bahwa pada April 2018 pembiayaan Bank Umum 

Syariahmeningkat menjadi Rp 191,04 triluin. Pertumbuhan pembiayaan juga 

berhasil meningkatkan asset Bank Umum Syariahke Rp 290,39 triliun 

dibanding dengan bulan april 2018 sebesar Rp 255,49 triliun.8 

Penelitian terdahulu Setiawan, Indriani. (2016), Edo, Wiagustin. 

(2014), Stanley, Purba dan Hutapea. (2019), hasil dari analisis ini adalah 

bahwa dana pihak ketiga  berpengaruh positif pada profitabilitas berbeda 

dengan penelitian Primadewi. (2016), Saputra mengatakan bahwa dana pihak 

ketiga tidak berpengaruh pada profitabilitas.  

Penelitian yang membahas pembiayaan murabahah Anjani dan 

Hasmarani. (2016), Sa’adah, Susyanti dan Wahono (2016), hasil penelitian 

menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara 

variabel pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Penelitian Muslim, 

 
6 Otoritas Jasa Keuangan. (2017) Statistik Perbankan Syariah. Tersedia pada: http://ojk.go.id 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Arfan, Mursyida (2014), hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas ROE Pada Bank Umum 

Syariahdi Indonesia, data yang digunakan meliputi laporan keuangan tahun 

2014-2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah 

bahwa penelitian ini mengambil Dana Pihak Ketiga sebagai X1, Pembiayaan 

murabahah sebagai X2 dan profitabilitas sebagai Y.  

Penelitian ini mengambil dana pihak ketiga dan pembiayaan 

murabahah sebagai X1 dan X2 karena pada penghimpunan dana masyarakat, 

dana pihak ketiga adalah yang paling utama pada bank, begitupun dengan 

pembiayaan murabahah yang paling banyak di gunakan oleh bank syariah 

dalam melakukan penyaluran dana. Dari penghimpun dana, dana pihak ketiga 

adalah yang paling besar dan penyaluran dana pembiayaan murabahah juga 

termasuk salah satu penghasilan bank dan akadnya sering digunakan oleh bank 

syariah apakah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum 

Syariahdi Indonesia. 

B. Rumusan masalah 

1. Apakah pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank 

Umum Syariahdi Indonesia pada tahun 2014-2018? 

2. Apakah  pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada 

Bank Umum Syariahdi Indonesia pada tahun 2014-2018?? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada 

Bank Umum Syariahdi Indonesia pada tahun 2014-2018. 

2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas 

pada Bank Umum Syariahdi Indonesia pada tahun 2014-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi dunia perbankan khususnya bagi perbangkan 

syariah untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum 

Syariahdi Indonesia. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk 

menyalurkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan serta menambah pengetahuan penulis mengenai Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas 

Pada Bank Umum Syariahdi Indonesia. 

3. Akademis (Ilmiah) 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para 

pembaca dan dapat dijadikan perbandingan dari penelitian yang telah ada. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kazanah ilmu pengetahuan 
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pelajar khususnya mahasiswa, mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank 

Umum Syariahdi Indonesia. 

E. Batasan Istilah 

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana bank  sebagai 

penjual barang dengan menyebutkan harga belinya kepada nasabah atau 

pembeli, dan pembeli membayaranya dengan harga yang lebih sebagai laba. 

Tingkat keuntungan  bisa dalam bentuk lumpsum (totalan secara besar yang 

pembayaranya dilakukan sekali saja) atau persentase tertentu dari biaya 

perolehan.  

Giro merupakan simpanan dana dari masyarakat, yang penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat dengan mengguanakan cek, bilyet giro atau sarana 

perintah pembayaran lainnya. Pada bank syariah giro menggunakan prinsip 

wadiah dan prinsip mudharabah. Dalam transaksi giro berdasarkan prinsip 

mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul al-mal atau pemilik dana, dan 

bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya 

sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.  

Bank syariah menggunakan  berdasarkan mudharabah. Transaksi ini 

nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola yang melakukan 

berbagai macam usaha tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

Annual report merupakan laporan tahunan yang dibuat oleh suatu 

perusahaan untuk membahas pencapaian dan perkembangan dalam jangka 
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waktu satu tahun. Fungsi Annual report salah satunya adalah dapat 

meningkatkan daya tarik konsumen melalui pemasaran yang kreatif berupa 

tulisan, desain dan menyajikan laba dan rugi dari suatu perusahaan serta 

mendeskripsikan pekerjaan fungsi masing-masing kerja perusahaan.9 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan : pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian 

BAB II Tinjauan Pustaka : pembahasan tentang landasan teori mengenai 

pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas 

pada Bank Umum Syariahdi Indonesia. 

BAB III Metode Penelitian : pembahasan tentang jenis penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan teknik pengumpulan sampel, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.  

BAB IV Pembahasan : dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pengujian 

data dan hasil analisis terhadap data. 

BAB V Kesimpulan dan Saran : peneliti menarik kesimpulan dari apa yang 

telah dibahas dibab sebelumnya dan juga terdapat saran yang dapat 

dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 
9Sri Warni, Apa Perbedaan antara financial report dan annual report, 13 Juni 2016, 

https://zahiraccounting.com/id/blog/apa-perbedaan-annual-report-dan-financial-report/. 

https://zahiraccounting.com/id/blog/apa-perbedaan-annual-report-dan-financial-report/

