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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perbankan syariah di Indonesia pada saat ini menunjukan perkembangannya 

yang cukup baik dari waktu ke waktu. Perkembangan pada bank syariah ini 

membuktikan bahwa bank sangat dibutuhkan untuk melakukan suatu transaksi 

keuangan. Bank dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan sumber 

dana tersebut kepada masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 

Tahun 2008 menyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang secara operasional 

berbeda dengan bank konvensional karena menggunakan prinsip islam. Ciri khas 

dari suatu perbankan syariah yaitu dengan membebaskannya suatu bunga karena 

dianggap riba yang diharamkan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-

Qur’an dan Hadist. Semua produk yang ditawarkan tidak boleh bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam perbankan syariah, setiap 

produk yang ditawarkan diharuskan menggunakan akad-akad sesuai prinsip islam 

yang disesuaikan dengan kebutuhan.  

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.04/2015 

Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, “akad syariah adalah perjanjian 

atau kontrak tertulis antar pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing 

pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal”.  
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Adapun akad-akad yang digunakan pada bank syariah di Indonesia yaitu 

sebagai berikut:  

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 

Gambar 1.1 

Penggunaan Akad Pada Bank Syariah di Indonesia 

Akad murabahah cenderung lebih diminati masyarakat dibandingkan 

dengan akad-akad lainnya, dikarenakan agunan atau jaminan yang didapat bank 

dalam menggunakan akad murabahah cenderung cukup besar dengan kata lain 

risiko atas pembiayaan melalui akad murabahah ini disebut sebagai pembiayaan 

dengan risiko minim. Hal itu berpengaruh kepada penyaluran jumlah pembiayaan 

dalam akad murabahah ini cukup besar. (Muklis & Fauziah, 2015) 

Penulis memilih akad murabahah karena dirasa menjadi akad yang dominan 

digunakan dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Penggunaan akad murabahah 

digunakan untuk suatu transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa. Adapun 
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Penggunaan murabahah  ini didasarkan pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 275 

yang menyatakan bahwa : 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian 

itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah 

telah menghalalkan  jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal didalamnya”.  

Kegiatan dalam menawarkan produk sesuai dengan akad tersebut, bank 

syariah mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, margin, ujrah, dan pungutan 

lainnya seperti beban administrasi. Namun sebagian besar pendapatan yang 

dihasilkan berasal dari bagi hasil, margin jual beli, dan ujrah dalam transaksi 

pembiayaan. (Wangsawidjaja, 2012) 

Transaksi pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 

1998, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Didalam perbankan syariah 

pembiayan tentu mesti berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan 

dapat terjadi adanya suatu pendapatan.  

Risiko atas suatu pembiayaan yaitu adanya risiko pembiayaan bermasalah 

akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada 

bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pembayaran yang tidak lancar atau 
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macet menyebabkan pendapatan tidak bertambah dan berisiko kepada laba bank itu 

sendiri.  

Pada dasarnya, perolehan laba dijadikan tolak ukur untuk menilai 

berkembang atau tidaknya suatu lembaga. laba bersih merupakan selisih antara 

penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak, laba bersih juga merupakan 

perolehan akhir dari suatu bank syariah pada periode berjalan. (Rona, 2019) 

Dibawah ini data statistik laba pada Bank Umum syariah menunjukan 

bahwa laba pada bank umum syariah mengalami fluktuasi seperti berikut: 

Tabel 1.1.1 

Perkembangan Laba pada Bank Syariah 

(dalam miliar rupiah) 

Tahun Laba 

2015 3.402 

2016 2.442 

2017 4.032 

2018 4.007 

2019 9.065 

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah BUS, data diolah (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2019). 

 

Pada tabel diatas menunjukan bahwa laba yang diperoleh pada Bank Umum 

Syariah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan tingkat kenaikan dan 

penurunan yang cukup signifikan. Jumlah laba yang diperoleh bank syariah 

bersumber dari pendapatan-pendapatan atas transaksi dengan menggunakan akad-
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akad atau perjanjian yang disepakati. Salah satunya akad murabahah yang dalam 

perolehannya dapat mempengaruhi laba pada bank tersebut. Dalam hal ini, semakin 

besar pemberian pembiayaan pada transaksi jual beli, maka semakin besar peluang 

dalam mendapatkan keuntungan bagi bank tersebut. Laba atau keuntungan yang 

diperoleh dicatat, diklasifikasikan dalam laporan keuangan berdasarkan akad yang 

digunakan dan dilihat seberapa besar atau kecilnya laba yang telah diperoleh untuk 

dijadikan nilai ukuran bank tersebut pada periode tertentu telah bekerja dengan 

efisien.  (Ismail, 2016) 

Adapun tabel yang menunjukan perkembangan laba bersih dari tahun 2017 

sampai 2019 pada Bank BRI Syariah : 

Tabel 1.1.2 

Perkembangan Piutang Murabahah, Pendapaan Margin Murabahah , dan 

Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah 

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Piutang Murabahah 

Pendapatan Margin 

Murabahah 

Laba Bersih 

2015 Rp.9.780.350 Rp. 1.458.382 Rp. 122.637 

2016 Rp. 10.500.533 Rp. 1.533.338 Rp. 170.209 

2017 Rp. 10.657.017 Rp. 1.507.099 Rp. 101.091 

2018 Rp. 11.370.876 Rp. 1.681.574 Rp.106.600 

2019 Rp. 13.192.848 Rp. 1.468.365 Rp.  74.016 

Sumber: (Laporan Publikasi Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2019)   

Tabel di atas menunjukan piutang murabahah selalu mengalami 

peningkatan yang cukup baik dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang dimulai dari 
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jumlah pembiayaan sebesar Rp. 9.780.350 hingga Rp. 13.192.848. Artinya bahwa 

pembiayaan atas akad murabahah atau jual beli tiap tahun terus mengalami 

kenaikan ini dapat disebabkan karena transaksi murabahah ini memiliki risiko yang 

lebih kecil dibandingkan dengan akad-akad lainnya. Pendapatan margin 

murabahah pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan 

pada jumlah sebesar Rp. 1.507.099, dan mengalami kenaikan yang cukup baik pada 

tahun 2018 mencapai Rp.  1.681.574 hingga pada tahun 2019 kembali mengalami 

penurunan atas pendapatan yang diperolehnya menjadi Rp. 1.483.365. Selanjutnya 

laba bersih juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari perolehan tahun 

2016 sebesar Rp. 170.209 hingga 2019 menjadi sebesar  Rp. 74.019. Hal ini diduga 

dapat diakibatkan dari jumlah pendapatan yang diperoleh yang mengakibatkan laba 

bersih menjadi berfluktuasi.  

Hal itu menunjukan besarnya piutang dan kecilnya pendapatan margin 

murabahah karena adanya transaksi pembayaran tidak lancar atau macet  yang 

belum dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank atas kewajibannya dalam  

pembiayaan yang telah diberikan. Pengakuan pendapatan dapat diakui atas jumlah 

piutang pembiayaan yang berhasil ditagih atau dibayarkan oleh pihak nasabah. 

Jumlah piutang murabahah yang berhasil dibayarkan oleh pihak nasabah dicatat 

sebagai pendapatan margin murabahah. (Hanggraeni, 2019) 

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait murabahah dan 

perndapatan margin murabahah terhadap laba bersih sesuai judul yang akan penulis 

teliti tercantum dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 1.1.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Hasil Penelititian 

Perbedaan 

Sebelumnya Sekarang 

1 Rosyid & 

Nurdina, 

2015 

Mudharabah 

dan 

Murabahah; 

Pengaruhnya 

Terhadap Laba 

Bersih BUS  

Hasil analisis 

pada pengujian 

hipotesis 

menunjukan 

pengaruh yang 

signifikan pada 

variable X 

terhadap variable 

Y yaitu sebesar 

53,498. 

Terdapat 

perbedaan 

pada variable 

x yaitu 

Mudharabah  

Terdapat 

perbedaan 

pada 

variable x 

yaitu 

margin 

murabahah 

2 Muklis & 

Fauziah, 

2015 

Mudharabah, 

Murabahah, 

Musyarakah 

Pengaruhnya 

Terhadap Laba 

Bersih BUS di 

Indonesia 

Pada penelitian 

ini menunjukan 

terjadi pengaruh 

yang simultan 

antara 

mudharabah, 

murabahah, dan 

musuyarakah 

pada laba bersih 

BUS. 

Terdapat 

perbedaan 

pada variable 

x yaitu 

Mudharabah 

dan 

Musyarakah 

Terdapat 

perbedaan 

pada 

variable x 

yaitu 

margin 

murabahah 
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3 Sunardi & 

Indah, 

2016 

Analisis 

Perbandingan 

pengaruh 

pembiayaan 

Murabahah 

terhadap laba 

Bank Mega 

Syariah Distrik 

Tangerang 

Tahun 2015  

Hasil penelitian 

dan pembahasan 

dapat disimpulkan 

bahwa 

pembiayaan 

murabahah tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

laba pada Bank 

Mega Syariah.   

Perbedaanya 

penelitian ini 

hanya 

terdapat 2 

variabel.  

Perbedaan 

pada 

penelitian 

penulis 

terdapat 3 

variabel.   

4 Rona, 

2019 

Pengaruh 

Pendapatan 

Margin dan 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Terhadap Laba 

Bersih Pada 

Bank BCA 

Syariah 

Periode 2011-

2013 

Hasil dari uji 

regresi linier 

berganda pada 

variabel 

pendapatan 

margin 

murabahah 

berpengaruh 

secara positif dan 

tidak signifikan 

terhadap laba 

bersih pada BCA 

Syariah. Hal ini 

dinuktikan 

dengan nilai hasil 

Penelitian ini 

dilakukan 

pada satu 

tempat, 

dengan 

perbedaan 

variabel 

terletak pada 

variabel 

pendapatan 

bagi hasil.  

Penulis 

menggunak

an 3 bank 

syariah 

untuk 

diteliti. Dan 

perbedaan 

pada 

variabel 

terletak 

pada 

variabel 

piutang 

murabahah

.  
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signifikan sebesar 

0,132 > 0,05.  

5 Akerta & 

Bisri, 

2019 

Pengaruh 

Pendapatan 

Bagi Hasil dan 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Terhadap Laba 

Perusahaan 

PT. Bank 

Syariah 

Bukopin 

Periode 2013-

2016 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa variabel 

pendapatan 

margin 

murabahah 

terhadap laba 

perusahaan 

sebesar Thitung < 

Ttabel atau 1,668 

< 1,761. Artinya 

terdapat 

hubungan yang 

berpengaruh 

positif antara 

variabel 

pendapatan 

margin 

murabahah dan 

laba perusahaan.  

Penelitian ini 

dilakukan 

pada satu 

tempat, 

dengan 

perbedaan 

variabel 

terletak pada 

variabel 

pendapatan 

bagi hasil.  

Penulis 

menggunak

an 3 bank 

syariah 

untuk 

diteliti. Dan 

perbedaan 

pada 

variabel 

terletak 

pada 

variabel 

piutang 

murabahah

.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa 

penulis, menampilkan beberapa hasil yang berbeda-beda atau bervariasi yang 

dominan menghasilkan hasil pada murabahah dan margin ini berpengaruh terhadap 
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laba bersih. Selain itu ada pula yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya yaitu 

murabahah tidak berpengaruh signifikan.  

 Dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh piutang murabahah dan pendapatan margin murabahah 

terhadap laba bersih dengan judul “Pengaruh Piutang Murabahah dan 

Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah di 

Indonesia”.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, diperlukan suatu identifikasi dari 

permasalahan tersebut. Maka untuk itu penulis mengidentifikasi permasalahan 

untuk dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:  

1. Adanya fluktuasi pada perkembangan laba bank umum syariah (BUS) yang 

sangat signifikan. 

2. Adanya penurunan pada pendapatan margin murabahah yang tidak terlalu 

signifikan terjadi pada tahun 2019. 

3. Adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada laba bersih bank BRIsyariah 

per tahun 2015 sampai 2019.  

4. Adanya transaksi pembayaran yang tidak lancar atau macet yang belum 

dibayarkan oleh nasabah.  

1.3 Rumusan Masalah  

Dari identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  
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1. Bagaimana pengaruh piutang murabahah terhadap laba bersih?  

2. Bagaimana pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba bersih?  

3. Bagaimana pengaruh piutang murabahah dan pendapatan margin 

murababahah laba bersih?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh murabahah terhadap laba bersih. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba 

bersih. 

3. Untuk mengetahui pengaruh piutang murabahah dan pendapatan margin 

murabahah terhadap laba bersih. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan. Dan berdasarkan penelitian tersebut manfaatnya sebagai 

berikut:  

1. Untuk Bank Syariah 

Sebagai acuan bank syariah dalam dalam meningkatkan strategi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih dan mengaplikasikannya 

dalam menawarkan produk untuk mendapatkan keuntungan atau laba 

perusahaan. 
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2. Untuk penulis  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang laporan keuangan 

perbankan syariah serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laba 

bersih perusahaan. 

3. Untuk pihak lainnya :  

a. Masyarakat  

Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai akad murabahah 

yang digunakan pada bank syariah.  

b. Universitas Muhammadiyah Sukabumi  

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi khususnya program 

studi Akuntansi dan dapat pula dijadikan sebagai tambahan informasi yang 

kompeten bagi penelitian selanjutnya.  

 

 

 


