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        BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ekonomi disuatu negara sangat teragantung pada 

perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor 

perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula 

sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga 

terkena imbasnya dimana fungsi intermdiasi tidak berjalan normal. 

Terdapat dua jenis bank di Indonesia yang berkembang menurut 

prinsipnya. Pertama adalah konvensional. Konvensional menerapkan metode 

bunga pada sistem operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian 

menyalurkan dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan dana dengan cara 

kredit. Kedua adalah syariah. Bank syariah juga sering disebut sebagai bank Islam 

karena syariah menerapkan sistem bagi hasil tanpa mengandalkan bunga pada 

sistem operasionalnya. Syariah beroperasi dengan menghimpun dana dari 

masyarakat kemudian menyalurkan dana dengan tujuan mensejahterakan 

masyarakat yang berdasar pada syariat Islam. 

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim kehadiran Bank Syariah ini 

menjadi ketenangan tersendiri. Bagaimana tidak konvensional yang menetapkan 

sistem bunga pada setiap transaksi yang dilakukan membuat masyarakat berfikir 

bahwa melebihkan sesuatu pada utang piutrang adalah riba. Sedangkan Allah 
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SWT sangat melarang riba. Dijelaskan dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah 

ayat 278-279 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut). Jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok    

hartamu; kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya" 

 

 Dari adanya firman tersebut kita ketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya jelas 

sangat melarang riba. Itu harusnya menjadi tolak ukur pemikiran kita, bahwa 

sudah saatnya kita beralih ke syariah. Bank syariah memiliki sistem operasional 

yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan 

bebas bunga kepada para nasabahnya. Pendapatan umum bank syariah sangat 

ditentukan oleh banyaknya pendapatan bagi hasil yang diterima dari pembiayaan 

yang telah disalurkan.  

Akan tetapi, prinsip bagi hasil yang diterapkan di bank syariah ternyata 

tidak sepenuhnya di laksanakan. Dikutip dari Kompas.com, “Medan – Perbankan 

Syariah di Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya menjalankan prinsipIslam. 

Perbankan tersebut justru sebaliknya menganut prinsip ekonomi kapitalis yang 

berlomba-lomba mendapatkan keuntungan besar”. Prinsip Islam atau bagi hasil 

harusnya sesuai dengan visi dan misi yang terlihat jelas pada implementasi produk 

perbankan syariah. Fenomena pengabaian prinsip bagi hasil tersebut ditunjukkkan 

dari fakta kecilnya porsi produk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah 

dan musyarakah yang secara umum porsinya tidak lebih dari 30%. Data ini 

diperoleh dari data Bank periode tahun 2009 hingga 2013. Sebaliknya, bank 

syariah justru mempraktikan akad jual beli yang bukan merupakan akad berbasis 
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bagi hasil. Rupanya fenomena keengganan bank syariah untuk 

mengimplementasikan produk berbasis bagi hasil tidak hanya berlaku di 

Indonesia. Fenomena serupa juga mewabah di dunia. Fakta tersebut didukung 

secara empiris oleh penelitian Timberg (2003) dan Vinnicomben  (2010).  

Bank syariah menilai kontribusi produk berbasis bagi hasil dalam 

menghasilkan pendapatan lebih rendah jika dibandingkan dengan produk jual beli. 

Hal ini disebabkan produk berbasis bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah 

dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh bank syariah sebagai dasar 

pendapatan bank syariah. Terlebih lagi bank syariah juga menanggung risiko 

kerugian yang mungkin timbul. Apabila telah terjadi suatu akad usaha yang 

kemudian dari usaha tersebut mendapatkan suatu keuntungan yang bagiannya 

telah disepakati maka itu akan menambah nilai pendapatan pada bank syariah 

tersebut, itu berarti akad yang dijalankan dinyatakan berhasil. Namun apabila 

sebaliknya yang terjadi, maka bank syariah akan mengalami suatu kerugian. 

Kerugian yang dialami bank syariah timbul dari  kesulitan keuangan signifikan 

yang dialami penerbit atau pihak peminjam, pelanggaran kontrak, seperti 

terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran angsuran, dan terdapat 

kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan 

reorganisasi keuangan. 

Tidak hanya bagi hasil dan jual beli, ada beberapa pembiyaan yang 

dihasilkan oleh bank syariah seperti ijarah, ijarah muntahiya bittamalik, istishna’, 

wadia’ah, salam, qardh dan hawalah. Semua pembiyaan memiliki tujuan yang 

sama yakni untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Namun 
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tidak semua akad akan penulis bahas, penulis hanya akan membahas mengenai 

akad mudharabah dan musyarakah saja. 

Pada pembiayaan mudharabah pihak pertama (shahibul mal) menyediakan 

seluruh dana, sedangkan pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan 

kerugian finansial hanya akan ditanggung oleh shahibul mal. Kerugian dana akan 

ditanggung shahibul mal jika kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian mudharib, 

namun jika kerugian di akibatkan oleh mudharib maka kerugian ini akan 

ditanggung oleh mudharib. Kepercayaan dalam akad mudharabah sangat penting 

karena shahibul mal tidak boleh ikut campur dalam proyek yang telah didanai, 

kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada 

mudharib. 

Pembiayaan Mudharabah ini, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan 

sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba. Riba 

itu sendiri merupakan meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor 

penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal 

sebesar Rp100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp5 juta. Dalam 

22mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase (nisbah), 

misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk pemilik dana. 

Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang 

dihasilkan. 

Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi 

(predictive value) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang 
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mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh mudharib 

dan diserahkan kepada shahibul mal. Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak 

boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar mudharib tidak melalukan 

penyimpangan, shahibul mal dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak 

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap 

hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 

Hadist Rasulullah: 

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika 

memberikan dana mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan 

agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang 

berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika 

menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung 

jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada 

Rasulullah SAW dan Rasulullah pun  memperbolehkannya.” (HR. 

Thabrani) 

Lain halnya dengan mudharabah, dimana shahibul mal  menyerahkan dana 

seutuhnya kepada mudharib, dalam pembiayaan musyarakah masing-masing 

pihak menyerahkan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan hasil atas usaha 

bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan 

bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat 

dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. 

           Pada prinsip Pembiayaan musyarakah ini, dua orang atau lebih mitra 

menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan 

investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam musyarakah akan 

dibagi sesuai dengan persentase (nisbah) yang telah disepakati oleh pihak-pihak 

yang berserikat. 
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Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada 

para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan apabila usaha 

tersebut mengalami kerugian akan di distribusikan kepada mitra sesuai dengan 

porsi modal dari setiap mitra. 

  Pembiayaan musyarakah dapat ditemukan aplikasi ajaran Islam tentang 

ta’awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat 

terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja 

berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal 

misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu 

keuntungan yang dibagikan kepada shahibul mal merupakan keuntungan riil, 

bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti 

.menanggung risiko finansial yang juga lebih besar. 

Landasan syariah : 

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah 

berkhianat maka aku keluar dari mereka.”(HR. Abu Daud yang 

dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah)”.  

 

Selain dari uraian diatas, penulis memiliki fenomena lainnya yang terkait 

dengan pembiayaan mudharabah dan pembiyaan  musyarakah tehadap 

pendapatan bagi hasil pada Bank Umum Syariah. Nurul Hasanah (2017) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan 

Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri”. 

Didapatkan hasil bahwa secara simultan, bahwa keseluruhan variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. 
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 Silfia Sari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh Terhadap Tingkat 

LabaBersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017”. 

Didapatkan hasil bahwa secara simultan, keseluruhan variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. 

Putra (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2016”. Didapatkan 

hasil bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah¸murabahah 

dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Ruselly, dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Pembiayaan  Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat  Profitabilitas 

(Return On Equity)”. Didapatkan hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan.  

Yenny Susi Rahayu, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap 

Profitabilitas”. Didapatkan hasil pembiayaan bagi hasil mudharabah dan 

musyarakah memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

profitabilitas. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam 

mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi tingkat pendapatan bagi hasil dari 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah, penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian yang dituangkan dalam judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah 

dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Syariah”. 

1.2       Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah yang ada yaitu: 

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong 

rendah 

2. Komposisi pembiayaan  mudharabah relatif belum terlalu besar dibanding 

pembiayaan lainnya  

3. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan mudharabah 

4. Pembiayaan Mudharabah musyarakah lebih berisiko dari pembiayaan lainnya 

5. Perbankan Syariah belum sepenuhnya jalankan prinsip Islam 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Agar dalam penyusunan dan penulisan ini terfokus pada ruang lingkup 

penelitian, maka penulis membatasi permasalahan pada “Pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank 

Syariah”.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi 

hasil di Bank Umum Syariah? 
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2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil 

di Bank Umum Syariah? 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap 

pendapatan bagi hasil di Bank Umum Syariah? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat 

pendapatan bagi hasil di Bank Umum Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat 

pendapatan bagi hasil di Bank Umum Syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiyaan mudharabah dan musyarakah 

terhadap tingkat pendapatan bagi hasil di Bank Umum Syariah. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat bagi 

pihak yang terkait antara lain: 

a. Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah sebagai salah satu bagian dari 

ekonomi Islam. 

b. Manfaat Praktis  

 1. Bagi Penulis, untuk membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya dengan analisis 
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pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah, disamping itu juga untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan S1. 

 2. Bagi Dunia Perbankan, untuk memberikan masukan yang berguna agar 

lebih meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah dengan mengembangkan 

industri perbankan syariah Indonesia. 

 3. Bagi Akademis, untuk menambah khasanah pengetahuan salam analisis 

pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik 

yang sama pada masa yang akan datang. 

 4. Bagi Pengguna Jasa Perbankan, kepada seluruh pengguna jasa perbankan 

syariah sebagai bahan informasi, dan untuk mengetahui analisis pengaruh 

pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat pendapatan bagi hasil 

pada Bank Umum Syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


