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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, 

masyarakat memandang bahwa perbankan syariah di Indonesia tidak menetapkan 

sistem bunga. Perbankan syariah di Indonesia memiliki ciri khas, salah satunya 

ialah yang menitikberatkan pada kebersamaan. kebersamaan inilah yang 

menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga. 

Menurut (Tantri, 2014, p. 214) Kehadiran bank syariah relatif baru, yaitu pada 

awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 

bermayoritas muslim terbesar di dunia. Pada  tanggal 18-19 Agustus 1990 Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Namun, pada 

awal tahun 1980 Bank Syariah sudah mulai pada basis ekonomi islam. 

Pertumbuhan Bank Umum Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

sangat signifikan setelah disahkan Undang-undang No.21  tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah dan diberlakukan kebijakan spin-off. Kebijakan spin-off adalah 

pemisah Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) 

menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Afifah, 2018). 

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan 

prinsip Islam yang bersumber pada Al Quran dan Sunnah. Yang memiliki fungsi 
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untuk menghimpun dana ,menyalurkan dana, dalam bentuk pembiayaan  

berdasarkan prinsip syariah.  

Pertumbuhan bank syariah dipengaruhi oleh Profitabilitas. Dalam pengukuran 

Profitabilitas penulis berfokus pada ROA (Return On Asset). Return on Asset 

(ROA) adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan perbandingan antara laba 

dengan total asset  bank,  ROA juga yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan 

Pengelolaan dana dalam ROA (Return On Asset) digambarkan dalam 

produktivitas bank sehingga diperoleh keuntungan dengan di dapatkannya laba 

atau keuntungan secara maksimal. Perusahaan dalam menjalankan usahanya 

dituntut untuk dapat  mencapai target yang sudah ditetapkan. Artinya keuntungan 

yang dicapai haruslah besar sesuai yang di harapkan dan bukan asal untung. 

ROA dapat digunakan dengan membandingkan antara berbagai komponen 

yang terdapat dilaporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan dan 

laporan laba rugi. Pengukurannya dapat dilakukan untuk beberapa periode. 

Tujuannya yaitu supaya terlihatnya pertumbuhan perusahaan dalam kurun waktu 

tertentu, baik peningkatan maupun penurunan, dan mencari penyebab perubahan 

tersebut. 

Menurut (Kasmir, 2013, p. 196) “Pengukuran ROA tersebut dapat dijadikan 

alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara 

efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang sudah di tetapkan, mereka 

telah dikatakan berhasil dalam pencapaian target pada beberapa periode.      
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Tetapi, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah 

ditetapkan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen dalam periode ke depan. 

Ketidakberhasilan ini harus di selidiki dimana letak kelemahan dan kesalahannya 

sehingga tidak terulang kembali. Untuk kegagalannya dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi untuk perencanaan laba pada tahun berikutnya”.  

Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka semakin 

baik perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan juga 

menunjukan kekuatan kinerja bank syariah dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional (Afifah, 2018).  

Fenomena dalam penelitian ini, diambil dari laporan tahunan Annual Report 

BRI Syariah pada tahun 2019 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

         Tingkat Kenaikan dan Penurunan ROA pada BRI Syariah 

 

Sumber: Annual Report Bank BRI Syariah 2019 

 

Tahun ROA

2015 0,77%

2016 0,95%

2017 0,51%

2018 0,43%

2019 0,31%
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Gambar 1.1 

ROA (Return On Asset) 

 

Dari grafik diatas bahwa ROA pada tahun 2015 ke 2016 mengalami 

kenaikan. Sedangkan pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Hal ini 

menunjukan bahwa naik turunya ROA berpengaruh terhadap pembiayaan 

syariah. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan meningkatnya ROA (Return On Asset) 

Perbankan syariah adalah dari pembiayaan. M.Shabri, (2017)  menyatakan 

bahwa sebagaian besar lembaga keuangan memberikan kontribusinya sebagai 

sumber penghasilan bank yaitu berasal dari penyaluran pembiayaan. 

Jenis pembiayaan bank syariah sebagai penentu tingkat ROA (Return On 

Asset)  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah 

dan  pembiayaan ijarah. 

Pembiayaan  adalah kegiatan yang dijalankan dalam perbankan syariah. 

Pembiayaan ini juga merupakan tradisi umat islam yang dijalankan pada 

zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan perjanjian. Kegiatan ini 
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diantaranya memberikan pijaman uang yang di gunakan untuk berbisnis 

,penerimaan titipan harta dan jasa pengiriman uang (Hidayah, 2019). 

Pembiayaan dalam perbankan syariah diantaranya adalah Murabahah, 

Salam,Istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan akad-akad lainnya. 

Pembiayaan yang akan penulis teliti ialah Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Ijarah. 

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019) Murabahah adalah akad jual-beli 

barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 

telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang  

barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan Ijarah adalah transaksi sewa-

menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan 

imbalan atas objek sewa yang disewakan. 

 

Tabel 1.2 

Pembiayaan BRI Syariah 

  (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

Jenis Pembiayaan 2015 2016 2017 2018 2019

Murabahah 9,780,350Rp    10,500,533Rp  10,457,017Rp   11,370,876Rp     13,192,848Rp   

Ijarah 46,259Rp        286,181Rp       1,146,920Rp     1,676,682Rp       1,597,231Rp     

Mudharabah 1,106,566Rp    1,271,485Rp    840,974Rp       475,300Rp         407,246Rp       

Musyarakah 4,962,346Rp    5,185,890Rp    5,447,998Rp     7,406,955Rp       11,019,873Rp   

Tabungan Wadiah 3,715,929Rp    4,176,761Rp    4,749,652Rp     5,601,811Rp       6,951,688Rp     

Sumber: Data Annual Report Bank BRI Syariah 2019

Tahun
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Gambar 1.2 

Pembiayaan BRI Syariah 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukan bahwa pembiayaan pada tahun 2018-

2019 mengalami kenaikan, akan tetapi ROA pada tahun 2018-2019 mengalami 

penurunan. Hal tersebut yang menjadi daya tarik peneliti dalam penelitian ini.  

Dalam tabel 1.2 tersebut menunjukan bahwa  pembiayaan tertinggi yaitu 

pembiayaan murabahah sedangkan untuk pembiyaan terendah yaitu pembiayaan 

ijarah. 

Dari kelima pembiayan tersebut penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan 

murabahah dan pembiayaan ijarah. Dikarenakan pembiayaan murabahah 

mendominasi dari pembiayaan lain disebabkan karena pembiayaan murabahah 

banyak diminati oleh nasabah maupun pihak bank selain itu juga resikonya kecil 

dalam pembiayaan tersebut. Dilihat dari pihak perbankan dengan jaminan lebih 

tinggi dari jumlah pinjaman yang di berikan kepada nasabah. Selain itu dilihat 
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dari nasabah jumlah angsuran sudah pasti disebabkan oleh keuntungan bank yang 

tetap sampai pelunasan yang ditetapkan diskema jual beli (Elena, 2019). 

Sedangkan untuk pembiayaan ijarah memiliki jumlah yang lebih kecil 

disebabkan karena produk pembiayaan ijarah sedikit yang tertarik oleh produk 

tersebut dibandingkan produk pembiayaan lainnya dikarenakan pihak Bank 

Syariah akan memiliki asset ketika dilakukan pemasaran produk, akan tetapi Bank 

Syariah tentu akan menghindari memiliki asset yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Asset bank hanya sedikit untuk disewakan dan juga bank harus 

mengeluarkan biaya perawatan atas asset untuk pembiayaan ijarah serta resikonya 

tinggi yang mungkin ditanggung oleh bank syariah dari perawatan asset tersebut 

ketika asset tersebut rusak. Akan tetapi dalam penelitian ini  penulis ingin mencari 

tahu seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah 

terhadap ROA (Return On Asset).Semakin tinggi pembiayaan murabahah dan 

pembiayaan ijarah maka semakin tinggi pula ROA yang di hasilkan. 
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Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan Hasil 

penelitian 

1 Cut Faradilla, 

Muhammad 

Arfan dan M. 

Shabri  

(M.Shabri et 

al., 2017) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

istishna, 

ijarah, 

mudharabah, 

dan 

musyarakah 

terhadap 

profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah di 

Indonesia.  

 

-Adanya 

variabel 

bebas yaitu 

pembiayaan 

istishna, 

mudharabah 

dan 

musyarakah  

 

-Terdapat 

variabel 

terikatnya 

berfokus pada 

ROA 

-Terdapat 

persamaan 

dari variabel 

bebas yaitu 

murabahah 

dan ijarah. 

 

Hasil simultan 

murabahah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas  

 

Sedangkan 

istishna,ijarah 

dan 

mudharabah 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

Bank Umum 

Syariah di 
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Indonesia. 

 

2 Meris 

Terawati 

(Terawati, 

2018) 

Pengaruh 

Murabahah 

dan Ijarah 

Terhadap 

Tingkat 

Kesehatan 

Bank Pada 

Bank Umum 

Syariah 

 

Adanya 

perbedaan 

dari variabel 

terikat yaitu 

ROA (Return 

On Asset) 

Terdapat 

persamaan 

dari variabel 

bebas yaitu 

murabahah 

dan ijarah 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukan 

bahwa 

Murabahah, 

Musyarakah, 

mudharabah 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

Profitabilitas,  

 

-Ijarah tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas.  

3 Lilik 

Nasohatun 

Afifah 

(Afifah, 2018) 

Analisis 

Pengaruh 

pembiayaan 

Murabahah, 

istishna, 

-Tidak 

adanya 

variabel 

bebas yaitu 

istishna, 

-Adanya 

variabel 

Independen 

yaitu 

murabahah 

-Hasil 

penelitian 

tersebut 

menunjukan 

bahwa 
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mudharabah, 

musyarakah 

dan ijarah 

terhadap 

profitabilitas 

pada bank 

umum syariah 

Indonesia 

 

mudharabah, 

musyarakah 

 

- Variabel 

terikatnya 

berfokus 

kepada ROA 

dan ijarah 

 

pembiayaan  

murabahah, 

mudharabah, 

musyarakah 

dan ijarah  

berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas 

(Return On 

Assets )  

 

-Sedangkan 

istishna tidah 

berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas. 

 

4 Gita 

Fatmawati 

(Fatmawati, 

2019) 

Pengaruh 

pembiayaan 

murabahah, 

mudharabah, 

dan 

pembiayaan 

ijarah 

terhadap 

-Tidak 

adanya 

pembiayaan 

mudharabah 

 

-Berfokus 

kepada ROA 

-Adanya 

variabel 

independen 

yaitu 

murabahah 

dan ijarah 

 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukan 

bahwa 

Pembiayaan 

murabahah, 

pembiayaan 

mudarabah dan 
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profitabilitas 

BMT El 

Sejahtera 

Cipari 

Ciracap 

Tahun 2016-

2018 

 

pembiayaan 

ijarah 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

 

 

Dari kondisi diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai 

pembiayaan syariah. Dengan judul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Ijarah terhadap ROA (Return on Asset) pada Tiga Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode 2017-2019”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Pembiayaan ijarah yang memiliki jumlah persentase yang kecil dari 

pembiayaan yang lain yang di terbitkan di Bank BRI Syariah 

2. ROA dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang diterbitkan di Bank 

BRI Syariah 

3. Produk pembiaayaan ijarah yang kurang diminati  

4. Pembiayaan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, akan tetapi ROA 

pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan. 

5. ROA yang mengalami fluktuasi di akibatkan oleh pembiayaan 
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6. Pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada tahun  2016 ke tahun 

2017 pada Bank BRI Syariah 

7. Penurunan ROA pada Bank BRI Syariah pada tahun 2016 ke tahun 2017 

mengalami penurunan yang sangat signifikan 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA (Return On 

Asset)? 

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap ROA (Return On 

Asset)? 

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah 

terhadap ROA (Return On Asset)? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA 

(Return On Asset) 

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap ROA (Return On 

Asset) 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

ijarah terhadap ROA (Return On Asset) 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti 

selanjutnya terhadap teori-teori mengenai akuntansi syariah khususnya 

selama kegiatan perkuliahan 

2. Kegunaan Praktis 

a. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengembangkan 

ilmu akuntansi, khususnya dibidang Akuntansi syariah. 

b. Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada pihak perbankan syariah dalam upaya meningkatkan keuntungan 

c. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mahasiswa dalam 

penelitian yang akan datang. 

d. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap akad-akad 

yang berpengaruh terhadap ROA (Return On Asset). 

 

 

 


