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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perbankan di Indonesia kini semakin berkembang dengan adanya bank syariah, 

yang menawarkan produk dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank 

konvensional. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu 

adalah dengan adanya bank – bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan 

prinsip syariah (Ika Yuli Pratiwi, n.d.). Perbankan konvensionalpun sekarang ikut 

mengembangkan bank nya dengan cara mendirikan Institusi bank syariah yang 

bertujuan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan 

bank syariah. 

Pada tahun 1983 pemerintah Indonesia berencana akan menerapkan “Sistem 

Bagi Hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. 

Pada saat itu kondisi perbankan Indonesia memang sedang turun karena bank 

Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga di bank yang membumbung 

tinggi. Sehingga pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tanggal 1 Juni 1983 

yang menimbulkan kemungkinan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem 

kredit. 

Pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki 

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan secara lebih
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cepat, sebab telah di berlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan progres 

perkembangannya yang imprensif, yang mencapai rata – rata pertumbuhan asset 

lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri 

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin 

signifikan. 

Sejak mulai dikembangkannya perbankan syariah di Indonesia dalam dua 

dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai 

kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang. Sistem 

keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang dibenarkan 

secara internasional. 

Tabel 1.1 

Jaringan Kantor Perbankan Syariah 

 

Kategori 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bank Umum Syariah           

Jumlah Kantor 450 473 471 476 480 

Usaha Unit Syariah           

Jumlah Kantor 138 149 154 153 160 

BPRS           

Jumlah Kantor 104 95 99 119 167 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 
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Berdasarkan tabel 1.1, bank umum syariah pada tahun 2015 – 2016 

mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2017 bank umum syariah mengalami 

penurunan sebesar 0,4%, yang dapat disebabkan oleh tingginya rasio non 

performing financing (NPF) dan konsolidasi akibat asset bermasalah. Sedangkan 

pada tahun 2019 bank umum syariah mengalami kenaikan sebesar 1,9%, dimana 

peningkatan bank umum syariah ini di dukung oleh permodalan syariah yang 

tergolong baik. Unit usaha syariah (UUS) pada tahun 2018 menglami penurunan 

sebesar 0,6%  dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 4,4%. Bank 

pembiayaan rakyat syariah (BPRS) mengalami penurunan yang sangat drastis pada 

tahun 2016 sebesar 8,7%, dan pada tahun 2019 BPRS mengalami kenaikan yang 

sangat baik sebesar 28,7% yang di akibatkan oleh banyaknya masyarakat yang telah 

mengerti tentang sistem bagi hasil yang ada di bank syariah.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam 

menyatakan bahwa pangsa pasar perbankan syariah yang ada di Serambi Mekkah 

memiliki potensi yang sangat besar dapat dilihat per semester I 2019, dimana bahwa 

penyaluran dana atau kredit pada bank umum  dan syariah di Provinsi Aceh 

mencapai Rp. 26,6 Triliun. Adapun porsi pembiayaan perbankan syariah baru 

sebesar 39,3% dari total pembiayaan atau setara Rp. 14,4 Triliun. Sehingga ini dapat 

dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dengan 

terus meningkatkan produk – produk pembiayaan sehingga dapat mengoptimalkan 

potensi yang ada. Untuk pembiayaan pihak ketiga bank syariah tercatat Rp. 25,7 

Triliun atau setara dengan 60% dari total dana. (Sumber : cnnindonesia.com) 
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Pada pembiayaan bagi hasil yang ada pada bank umum syariah ini terdapat 

beberapa resiko yang bisa muncul dari beberapa aspek. Seperti dari aspek internal 

bank syariah, dimana dalam pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah 

khususnya modal usaha sepenuhnya dari bank, nasabah hanya sebagai pengelola 

modal. Pada pembiayaan ini tidak ada jaminan di dalamnya mengakibatkan bank 

beresiko besar kehilangan modal ketika usaha yang di biayai oleh bank mengalami 

kegagalan atau tidak berhasil. Sehingga untuk meminimalisir resiko bank tidak 

sembarangan memberikan pembiayaan bagi hasil, karena jika usaha – usaha yang 

di jalankan nasabah tutup (bangkrut) akan mengakibatkan terjadinya kredit macet 

atau non performing financing (NPF). Jika kredit macet ini mengalami kenaikan 

pada bank syariah akan mengakibatkan rendahnya laba yang di hasilkan sehingga 

mengakibatkan pembiayaan bagi hasil ini rendah dan return on assets (ROA) bank 

syariah menjadi rendah.  

Pada aspek eksternal bank yaitu pengusaha enggan menyampaikan laporan 

keuangan dan menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya. Hal ini menjadikan 

masalah karena ketidak jujuran nasabah karena tidak membagikan hasil dari usaha 

yang dijalankan bersama dengan bank. Selain itu bank juga mengkhawatirkan 

penyalahgunaan dananya untuk keperluan lain. (Sabrina, n.d.)  

Return on assets (ROA) yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan dalam mengahsilkan laba dengan keseluruhan aktiva yang 

dimiliki perusahaan (Irma Setyawati, 2018). Sehingga dengan return on assets 

(ROA), dapat dinilai efisiensi pada perusahaan dalam penggunaan aktiva dalam 

kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.  
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Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil itu adalah pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah, dimana pembiayaan mudharabah ini mengalami penurunan yang 

sangat signifikan pada tahun 2018 yang menunjukan angka 5.477 Miliar. 

Pembiayaan mudharabah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 

tahun 2016 dan 2017. Menurut PSAK 105 mudharabah sebagai akad kerja sama 

usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mal) 

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi antara kedua belah pihak sesuai 

dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya di tanggung oleh pemilik 

dana. Sedangkan pembiayaan musyarakah berbanding terbalik dari pembiayaan 

mudharabah, dimana pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan yang sangat 

baik dari tahun 2016 – 2017. 

Pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah menunjukan hasil yang sangat 

baik yaitu sebesar 68.644 miliar. Menurut PSAK 106 pembiayaan musyarakah 

sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. Investasi dalam pembiayaan musyarakah ini 

dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset nonkas. Sehingga tinggi rendahnya 

nilai dari pembiayaan bagi hasil ini akan berpengaruh terhadap return yang 

dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang di dapat. 

Rasio non performing financing (NPF) dari tahun 2016 ke 2017 mengalami 

kenaikan sebesar 0,34% dan terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar 1,5%. 
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Dimana NPF ini merupakan pembiayaan macet yang dapat mempengaruhi laba 

bank umum syariah. NPF ini erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan 

oleh bank syariah kepada nasabahnya. Jika NPF menunjukan nilai yang rendah 

diharapkan pendapatan akan meningkat, sebaliknya jika NPF menunjukan nilai 

yang tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan 

turun. 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Perbedaan Hasil 

Penelitian 

1 Budihariyanto, 

Afifudin, dan 

Junaidi. Vol. 07 

No. 04 Agustus 

2018. Universitas 

Islam Malang 

Pengaruh 

Pembiayaan 

(Bagi hasil 

dan Jual 

Beli), 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR), dan 

Non 

Performing 

Financing 

(NPF) 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Non 

Devisa 

Syariah 

(Tahun 

Penelitian 

2015 – 2017) 

- Adanya 

Variabel 

independen 

yaitu 

pembiayaan 

jual beli dan 

FDR. 

 

- Tempat 

penelitian di 

Bank 

Indonesia. 

Seluruh 

variable 

independen 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

Prinsip bagi 

hasil, 

pendanaan 

jual beli dan 

FDR 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA). 

Sedangkan 

NPF 

berpengaruh 

negative 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

(ROA). 
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2 Vista Qonitah 

Nuha dan Ade 

Sofyan Mulazid. 

Vol. 02 No 02, 

Juli 2018. UIN 

Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Pengaruh 

NPF, BOPO, 

dan 

Pembiayaan 

Bagi Hasil 

Terhadap 

Profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah Di 

Indonesia. 

- Adanya 

variable 

independen 

yaitu BOPO 

 

- Tempat 

penelitian 

yaitu pada 

bank umum 

syariah di 

indonesia 

Pada hasil uji 

parsial (Uji T) 

menunjukan 

bahwa 

variable yang 

berpengaruh 

adalah BOPO, 

sementara 

NPF dan 

pembiayaan 

Bagi Hasil 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ROA. Selain 

itu pada hasil 

uji simultan 

(Uji F) 

menunjukkan 

bahwa secara 

bersama – 

bersama 

variable 

independen 

berpengaruh 

terhadap ROA 

. 

3 Nur Kholis dan 

Lintang 

Kurniawati. Vol. 

04 No. 02, Juli 

2018. 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Bagi Hasil, 

Non 

performing 

Financing 

(NPF) dan 

Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

terhadap 

Return On 

Assets (ROA) 

Pada Bank 

Umum 

Syariah  

- Adanya 

variable 

independen 

yaitu BOPO 

 

 

Pembiayaan 

bagi hasil, 

NPF, dan 

BOPO 

perpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap ROA 

bank umum 

syariah di 

seluruh 

Indonesia . 
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Berdasarkan X dan Y dari latar belakang di atas yang telah diuraikan saya 

mengambil judul penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil 

dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi 

Kasus pada Empat Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019).” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi masalah – masalah 

sebagai berikut : 

1. Hasil dari pembiayaan bagi hasil yang di peroleh akan mempengaruhi 

besarnya laba yang di peroleh bank syariah. sehingga besarnya laba yang 

diperoleh akan mempengaruhi return on assets (ROA) yang di capai.  

2. Tingginya rasio non performing financing (NPF) akan memperburuk 

kualitas kredit bank, yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin 

besar sehingga semakin tinggi rasio non performing financing (NPF) yang 

dihasilkan akan berpengaruh negatif terhadap return on assets (ROA) bank 

syariah.   

3. Return on assets (ROA) dapat di pengaruhi oleh produk pembiayaan bagi 

hasil yang rendah. Dan dapat di pengaruhi oleh dinamika perekonomian 

yang kurang kondusif , sehingga berdampak pada laju pertumbuhan asset 

dan pembiayaan perbankan syariah yang mengalami penurunan. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identitikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank 

umum syariah ? 

2. Bagaimana pengaruh rasio non performing financing (NPF) terhadap 

profitabilitas bank umum syariah ? 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing 

financing (NPF) secara bersamaan terhadap profitabilitas bank umum 

syariah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dari pembiayaan bagi hasil 

terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dari rasio non performing 

financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembiayaan bagi hasil dan 

rasio non performing financing (NPF) secara bersamaan terhadap 

profitabilitas bank umum syariah. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perbankan syariah  

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi perbankan syariah 

untuk menentukan kinerja pembiayaan pada perbankan syariah agar lebih 

efisien, sehingga mencegah terjadinya kredit macet (Non Performing 

Financing). 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di 

bidang ekonomi dan dalam lembaga keuangan syariah. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi pembaca, untuk menambah 

informasi dan referensi. 
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