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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank syariah pertama kali muncul di tahun 1963 sebagai pilot project 

dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota kecil MitGhamr, Mesir. Di 

Indonesia bank syariah telah muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang 

sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan pelarangan praktek riba, atau kegiatan yang bersifat spekulatif  

non produktif yang serupa dengan perjudian, ketidak jelasan, dan pelanggaran, 

prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan 

investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah (Ascarya dan 

Diana, 2005:14). Setelah beberapa tahun bank syariah berdiri dan beroperasi, 

mulai banyak bank swasta lainnya yang mendampingi Bank Muamalat dengan 

menggunakan sistem syariah. 

Bank berbasis syariah ini dapat dianggap mampu untuk mengimbangi 

bank-bank konvensional, dengan memberikan layanan yang tidak memberatkan 

nasabah, bank syariah ini hadir sebagai alternatif. Perbankan syariah saat ini 

memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian nasional. Dimana peran 

perbankan syariah berprinsip pada penentuan bagi hasil. Seperti yang telah kita 

ketahui bahwa pada perbankan konvensional telah diterapkan sistem bunga, dan 
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menurut falsafah dasar perbankan syariah yang mengacu pada ajaran agama 

Islam, bersumber pada Al-Qur’an, Alhadist, dan Al-Ijtihad, menerapkan sistem 

bunga atau yang dikenal dengan riba hukumnya haram karena riba dapat 

menimbulkan kemudaratan yang teramat besar bagi manusia. Bank syariah adalah 

bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu dengan 

mengedepankan keadilan, kemitraan, dan universalitas bagi seluruh kalangan 

(Yusak Laksmana, 2009). 

 Tujuan didirikannya bank syariah yaitu untuk mempromosikan dan 

mengembangkan prinsip-prinsip serta tradisi Islam dalam transaksi keuangan dan 

perbankan serta bisnis lain yang terkait. Dalam sebuah badan usaha seperti bank, 

terdapat beberapa kegiatan salah satunya pembiayaan. Pembiayaan sering dikenal 

dengan pemberian pinjaman dana yang diberikan oleh pihak pengelola untuk 

nasabah yang bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan uang dan 

pembayarannya akan berupa tagihan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu 

dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah. Secara 

luas pembiayaan yang dikenal dengan pembelanjaan dimana adanya pengeluaran 

dana yang digunakan untuk mendukung adanya kegiatan investasi secara pribadi 

atau orang lain yang bertujuan untuk tercapainya tingkat profitabilitas yang 

cukup, tingkat resiko yang rendah serta untuk mempertahankan kepercayaan 

masyarakat dengan cara menjaga keamanan posisi likuiditas. 

 Pembiayaan dalam perbankan syariah bukan komoditi tapi hanya 

sebagai alat untuk memcapai pertambahan nilai ekonomis (value added), dan hal 

tersebut bertentangan dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga yang 
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tidak memperdulikan apakah uang itu digunakan dalam kegiatan produktif 

ataupun sebaliknya, sehingga diperlukan bantuan dari dana pihak ketiga (DPK). 

Dana pihak ketiga sendiri merupakan sumber dana pembiayaan yang paling besar 

untuk memberikan kontribusi pada laju sektor riil yang juga merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan dari bank syariah karena dalam sebuah badan usaha 

seperti bank, laba menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan usahanya. 

Dana tersebut diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, 

pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Perbankan syariah 

berprinsip pada penentu bagi hasil (profit sharing) seperti akad mudharabah dan 

akad musyarakah. Pembiayaan bagi hasil dengan kedua akad tersebut memiliki 

perbedaan pada modal, pengelolaan usahanya dan pembagian keuntungannya. Hal 

tersebut sangat berpengaruh pada perbankan syariah dalam mengedepankan 

keadilan, kemitraan, dan bersifat universal bagi seluruh kalangan. 

 Mudharabah  dikenal sebagai skim yang penting oleh bank syariah 

dalam hubungannya dengan deposan yang menyerahkan uangnya ke bank sebagai 

pemilik modal. Uang yang diinvestasikan oleh mudharib didasari dengan bagi 

hasil sesuai dengan rasio yang disepakati bersama. Bank sangat berisiko tinggi 

karena menyerahkan modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha dan 

manajemen mudharib bertanggung jawab hanya jika dia lalai dan bank syariah 

mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko dan memastikan 

eksekusi mudharabah yang lebih baik, Ascarya (2007:173). 

 Namun, realita yang terjadi pembiayaan mudharabah kurang dilirik 

perbankan syariah, padahal jika dibandingkan dengan pembiayaan murabahah 
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atau akad jual beli yang saat itu menjadi primadona, akad mudharabah atau bagi 

hasil dirasa yang paling tepat. Ada beberapa hal menurut Direktur Keuangan dan 

Operasional Bank Muamalat, Hendiarto, dimana bank syariah jarang 

menggunakan skim Mudharabah karena diangap tidak pasti hasilnya. Artinya, 

kepastian tersebut tergantung dengan realisasi bisnis dari pengelola (mudharib) 

atau sang nasabah. Sementara bank sebagai shahibul amal, yang telah membuat 

perjanjian di awal, menunggu laporan bisnis dari sang nasabah. Jika bisnis 

mengalami penuruna makan jumlah bagi hasilpun ikut menurun, begitu pula 

sebaliknya. Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia, Norfadelizan Abdul 

Rahman, menyampaikan sebenarnya berdasarkan profit dan loss sharing basis 

pengembalian mudharabah cukup baik. Hanya saja mungkin karena sebagian 

bank menilai mudharabah berisiko. Apalagi karena sebagian besar bank ritel 

melakukan pembiayaan kepada perorangan. Artinya ada kemungkinan bank salah 

menyalurkan, nasabah tidak jujur dan laporan keuangan yang tidak benar 

(http://m.republika.co.id, diakses tanggal 16 April 2014). 

 Fenomena yang terjadi saat ini Unit Usaha Syariah (UUS) bank-bank 

daerah yang menjadi anggota Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) mengusulkan 

skema mudharabah muqayyadah untuk pembiayaan proyek infrastruktur 

pemerintah yang bersifat jangka panjang. Direktur Bank Jaten Hanawijaya 

menjelaskan bahwa mudharabah muqayyadah merupakan solusi bank syariah 

untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang, sekaligus terhindar dari 

penurunan protofolio pembiayaan (run off) karena pembiayaan yang 

menggunakan basis angsuran dengan jangka waktu pendek. Mudharabah 

http://m.republika.co.id/
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muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang 

ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola. Nisbah bagi hasil dari akad itu 

disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh 

pemilik modal. Menurut Hana, mudharabah muqayyadah akan mendorong aliran 

deras pembiayaan dari bank-bank syariah ke proyek-proyek pemerintah yang 

berbasis infrastruktur, seperti proyek pembangunan jalan tol, serta pengadaan 

listrik yang notabene berjangka waktu panjang. UUS bank daerah baru pertama 

kali menyalurkan pembiayaan jangka panjang berbasis infrastruktur melalui 

sindikasi pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Soreang – Pasir Koja 

(Soroja). Dalam proyek tersebut ada lima UUS bank daerah bersama Bank 

Muamalat menyalurkan pembiayaan Rp. 834 miliar untuk jangka waktu 14 tahun. 

Menurut Hana,  mudharabah muqayyadah ini juga cocok untuk restrukrisasi dan 

dapat mendorong pembiayaan jangka panjang di perbankan syariah 

(http://cnnindonesia.com, dipublikasi tangal 23 September 2016). 

Tabel 1.1 

PERKEMBANGAN DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT BAGI HASIL, 

DAN NON PERFORMING FINANCING PADA PEMBIAYAAN BAGI 

HASIL PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2011-2014 

Tahun 
Dana Pihak 

Ketiga 

Tingkat 

Bagi Hasil 

Non Performing 

Financing 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

2011 8.187.428 76.101 2,52% 76.101 

2012 10.847.862 89.189 2,22% 89.189 

2013 12.724.187 96.728 2,62% 96.728 

2014 14.444.146 119.773 4,33% 119.773 

Sumber : OJK dan Laporan keuangan konsolidasi Bank Muamalat 

http://cnnindonesia.com/
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 Nilai dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil konsisten. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 2011 menuju 2014 nilai dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi 

hasil mengalami kenaikan. Hasil perhitungan dari nilai dana pihak ketiga dan 

pembiayaan bagi hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa antara nilai dan pihak 

ketiga dan pembiayaan bagi hasil memiliki kekonsistenan data karena dari tahun 

ke tahun nilai dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan. 

 Tingkat kekonsistenan data antara variabel non performing financing 

dengan pembiayaan bagi hasil. Pada tahun 2011 menuju tahun 2014 nilai non 

performing financing dan pembiayaan bagi hasil tidak sama karena tidak 

mengalami kenaikan. Hasil perhitungan nilai NPF dan pembiayaan bagi hasil 

tersebut dapat di simpulkan bahwa antara non performing financing dan 

pembiayaan bagi hasil mempunyai ketidak konsistenan data, karena dari tahun ke 

tahun nilai non performing financing mengalami fluktuasi dan pembiayaan bagi 

hasil mengalami kenaikan. 

 Nilai tingkat bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil tidak konsisten. 

Hasil perhitungan tingkat bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa antara nilai tingkat bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil 

memiliki data yang tidak konsisten karena dari tahun ke tahun nilai tingkat bagi 

hasil mengalami fluktuasi sedangkan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan. 

 Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat bagi hasil 

mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada tahun 2011, 

pembiayaan bagi hasil memiliki nilai sebesar Rp. 76.101 miliar. Pada tahun 2012, 

perkembangan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp. 89.189 
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miliar. Tahun 2013 perkembangan pembiayaan bagi hasil juga mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 96.728 miliar. Pada tahun 2014, perkembangan pembiayaan 

bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp. 119.773 miliar. Perkembangan tingkat 

bagi hasil yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun inilah yang menarik 

untuk dilakukan penelitian agar dapat mengetahui apakah dana pihak ketiga, non 

performing financing dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan 

bagi hasil. Peningkatan permintaan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank 

adalah salah satu kesuksesan bank dalam memaksimumkan utilitas manajemen 

untuk kepentingan individu, karena ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan 

kesuksesan bank yang semakin tinggi suatu pembiayaan yang disalurkan oleh 

pihak bank maka akan semakin baik tingkat kesehatan bank. 

 Dari fenomena gap diatas, data ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap 

kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya 

research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini ingin 

mengungkap kembali masalah pembiayaan bagi hasil bank yang tujuannnya untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil perbankan 

syariah.. Sehingga pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan Bank 

Umum Syariah periode 2011-2015 diharapkan dapat memenuhi kriteria yang 

diambil pada penelitian ini. Karena pada periode tersebut telah banyak Bank 

Umum Syariah yang menerbitkan atau melaporkan laporan keuangannya, 

sehingga dapat memenuhi sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Dengan harapkan dapat membantu pihak manajemen bank syariah dalam hal 
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mendorong produk yang dapat mencerminkan suatu perbankan syariah terutama 

pada akad pembiayaan mudharabah. 

Menurut Nur Gilang Gianini (2013) dalam penelitiannya mendapatkan 

hasil bahwa secara simultan NPF, ROA dan tingkat bagi hasil berpengaruh 

terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan secara parsial NPF tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan ROA, dan tingkat 

bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi 

ROA maka dapat menunjang kelancaran bagi pihak bank dalam menyalurkan 

pembiayaan mudharabah, sama halnya dengan tingkat bagi hasil, bila semakin 

tinggi tingkat bagi hasil pada sebuah bank syariah maka akan meningkatkan 

jumlah pembiayaan mudharabah. Jika NPF mengalami kenaikan, belum tentu 

jumlah mudharabah mengalami penurunan begitu juga sebaliknya.  

Dalam Teori yang digunakan peneliti saat ini memiliki tujuan dasar 

dari Agency Theory adalah untuk mengatur  adanya hubungan antara agen dengan 

pemilik juga adanya hubungan antara agen dengan debitur dan agen dengan 

regulator, dimana aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang 

akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.  

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan 

judul  “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil 

(TBH), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Financing (NPF), pada 

Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah” 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Perbankan Syariah ? 

2. Apakah Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

MudharabahPerbankan Syariah ? 

3. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Mudharabah  Perbankan Syariah ? 

4. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah ? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) terhadap 

Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Retutn On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Perbankan Syariah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah. 
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1.4 Manfaat  Penelitian 

1. Memberikan pembuktian tentang pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Tingkat Bagi Hasil (TBH), Return On Asset (ROA), Non 

Performing (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah  Perbankan Syariah. 

2. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah 

dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya yang 

berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan. 

3. Mengetahui peningkatan kualitas dari mutu pembiayaan perbankan syariah. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang 

akademisi sebagai tambahan wacana, literatur, dan referensi perihal 

Akuntansi Perbankan Syariah. 

5. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi 

mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka 

mensosialisasikan kepada masyarakat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Proposal 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dan 

pembahasan satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun 

pembagian sebagai berikut : 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, diuraikan tentang Latar Belakang yang menjadi dasar 

peneliti dalam melakukan penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian pustaka dari peneliti-peneliti terdahulu 

serta buku-buku yang mendukung topik penelitian sehingga dapat disimpulkan 

kerangka pemikiran serta hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang prosedur atau cara untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

menggunakan cara-cara yang sistematis sehingga dapat diperoleh hasil penelitian. 

Isi dari bab ini antara lain Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi 

Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data serta Teknik Analisis 

Data. 

BAB IV :   GAMBARAN SUBYEK PENELETIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran subyek penelitian dan 

analisis data dari hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif pengujian 

hipotesis dan pembahasannya. 
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BAB V  :   PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

merupakan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran 

untuk penelitian mendatang. 

 

 

 


