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I.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian saat ini erat kaitannya dengan dunia keuangan dan

perbankan. Baik buruknya keuangan Negara tergantung dari pertumbuhan

ekonomi dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiring keadaan

perekonomian Indonesia yang sedikit memburuk dengan penurunan nilai tukar

rupiah, maka masyarakat mulai banyak mencari penghasilan melalui kegiatan

bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berjalannya kegiatan bisnis tersebut

membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari

masyarakat pebisnis bekerjasama dengan pihak bank. Peran bank dalam hal ini

sebagai lembaga intermediasi antara bank dan masyarakat, yaitu menghimpun

dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan yang

dapat meningkatkan taraf hidup.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Hal ini dapat dijadikan peluang yang baik untuk dunia perbankan indonesia,

terutama bank-bank syariah untuk mengembangkan produk-produk inovatif

berbasis syariah dalam koridor keislaman. Dengan adanya peluang yang baik bank

syariah di indonesia berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun dikarenakan

banyak bank syariah yang berasal dari unit usaha syariah menjadi bank syariah.

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan seiring berkembangnya

pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga



(riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda

pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga,

sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Dalam mengukur

perkembangan suatu bank dapat dilihat dari analisis kinerja suatu bank yang dapat

menggambarkan tingkat pengembalian modal atas sistem yang diterapkan. Salah

satu dalam mengukur kinerja bank tersebut dapat dilakukan dengan melihat

tingkat profitabilitas yang diukur mengguanakan rasio keuangan.

Menurut kasmir (2011;196) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai

kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga

memberikan ukuran tingkat efektifitas manjemen suatu perusahaan. Hal ini

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi..

Profitabilitas merupakan selisih antara pendapatan dengan jumlah biaya tertentu,

sehingga dengan adanya selisih tersebut, suatu perusahaan dapat memperoleh

keuntungan.

Pada dasarnya, tidak mudah suatu perusahaan dalam menentukan dan

memperoleh laba, dilihat dengan selalu meningkatnya jumlah beban yang harus

dikeluarkan diibanding tingkat dana yang diperoleh. Sehingga dalam mengukur

suatu perusahaan mampu atau tidaknya memperoleh keuntungan selama periode

tertentu diperlukan media pengukuran, antara lain rasio profitabilitas. Rasio

tersebut menujukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola asset yang

dimilikinya. Pada bank syariah yang menjadi pendapatan utama yaitu melalui

seberapa banyak jumlah uang yang beredar dengan tingkat pengembalian yang



baik. Hal ini dipengaruhi oleh dan minat masyarakat dalam menggunakan jasa

bank umum syariah, melalui produk-produk yang di tawarkan oleh bank syariah

tersebut. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah adalah jenis

pembiayaan murabahah dan isthisna.

Pembiayaan dalam penyediaan dana uang atau tagihan berdasarkan

persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang

atau tagihan setelah jangka waku tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Akad

murabahah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana

kelebihan dari harga pokok nya merupakan keuntungan dari penjualan barang.

sangat berbeda dengan praktek riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah

tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah

harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba.

Dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan murabahah, produk

pembiayaan murabahah dimana bank membiayai terlebih dahulu atau membeli

barang yang dbutuhkan oleh nasabah ,kemudian nasabah membayar kepada pihak

bank beserta keuntungan yang telah disepakati, sesuai dengan karakteristik

produknya, transaksi yang didasarkan kepada jual beli, bank melakukan penetapan

margin dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan

yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antispasi timbulnya

kemacetan dan jangka waktu tertentu pengembalian.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:174) Murabahah merupakan

transaksinya menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan

yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar



secara cicilan. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan

untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri,

seperti melalui letter of credit (L/C). Kalangan perbankan syariah di Indonesia

banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen)

seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka

pendek dengan sekali akad (one short deal). Murabahah tidak tepat diterapkan

untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas

yang sangat tinggi.

Selain pembiayaan murabahah dalam Pembiayaan akad jual beli juga

terdapat produk bank umum syariah yaitu akad istishna yang mana akad tersebut

merupakan akad jual beli. Akad jual beli pada akad istihna berbentuk pemesanan

pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pihak

pembeli dan penjual.

Fenomena yang terjadi pada bank muamalat yang bisa dilihat dari

peningkatan reurn on equity dari bulan januari sampai desember 2015 yaitu

sebagai berikut:

Sumber : Data YangDiolah Dari Laporan Keuangan PT. Bank muamalat tbk

Grafik 1.1

Return on equity (ROE) tahun 2015

Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk



Berdasarkan data grafik diatas nilai return on equity (ROE) terjadi

kenaikan pada bulan januari sampai bulan juni, dan mengalami penurunan lagi

sampai bulan desember 2015. Dimana akan berdampak pada kinerja perbankan

untuk memperoleh laba. Sehingga perbankan syariah mengalami pertumbuhan

yang kurang baik dalam mendapatkan keuntungan dan dalam mengelola kinerja

keuangan yang bersumber dari modal atau investasi yang di berikan oleh

perbankan.

Adapun fenomena yang lain menyebutkan total laba perbankan syariah

diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun pada akhir 2015. Kendati meningkat

dibanding realiasi tahun 2014, profitabilitas industri bank syariah Tanah Air masih

di bawah realisasi tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan laba

tersebut adalah biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang

tidak tumbuh signifikan. (http://www.beritasatu.com)

Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya

dengan kedua pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan itu dapat dilihat dari

tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan

yang digunakan adalah rasio Return On Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian

modal bank tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan ROE mampu

menunjukan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan

modal sendiri, sehingga besarnya ROE mengidentifikasikan tingkat efisiensi

perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan dan

untuk mengetahui kemampuan Bank dalam mengelola modal yang dimilikinya

untuk pembiayaan murabahah dan isthisna. Rasio ini juga merupakan ukuran



kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Hubungan yang terjadi antara murabahah dan isthisna yang sama-sama

akad jual beli. Hasil atau presentase pembiayaan murabahah dan isthisna

berpengaruh terhadap hasil pembiayaan bagaimana bank yang nantinya akan

berdampak pada hasil bagaimana bank dapat mengelola produk pembiayaannya

sehingga menghasilkan laba yang dituangkan dalam rasio profitabilitas.

Melihat hubungan dari ketiga variabel tersebut, peneliti akan mencari

pengaruh pembiayaan murabahah dan isthisna terhadap profitabilitas bank syariah,

apakah profitabilitas akan tinggi jika pembiayaan akad jual beli unggul.

Hasil penelitian terdahulu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Nur amalia

(2016) dengan judul, “Struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap

profitabilitas Bank Mandiri Indonesia dan Bank Mandiri Syariah”. Menunujukan

bahwa, pertama, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas

Bank Mandiri Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Kedua, pembiayaan

musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Mandiri Indonesia

sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

Bank Syariah Mandiri. Ketiga, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap

profitabilitas Bank Mandiri Indonesia sedangkan pembiayaan murabahah tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Keempat, pembiayaan

istishna berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri sedangkan

pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah

Mandiri. Dan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank

Mandiri Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.



Wicaksana (2011) meneliti tentang pengaruh “Pembiayaan mudharabah,

musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di

Indonesia”. Variabel independen pada penelitian tersebut adalah mudharabah,

musyarakah, dan mudharabah sedangkan variabel devendennya yaitu profitabilitas

(ROA). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pembiayaan

mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas.

Oktriani (2008) meneliti tentang “Pengaruh pembiayaan musyarakah,

mudharabah, dan murabahah terhadap profitabilitas”. Variabel independen pada

penelitian tersebut adalah pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah.

Sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas (ROA). Dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara persial pembiayaan musyarakah dan

mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan

pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas.

Dewi Wulan Sari (2017) pengaruh pembiayaan murabahah, istishna,

mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini

menyebutkan bahwadari akad pembiayaan yang dijadikan model variabel dalam

penelitian ini, ada dua variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE,

yaitu akad murabahah yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif, juga akad

mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan yang signifikan terhadap ROE.

hasil penelitian ini adalah agar bank syariah dapat mengalihkan pembiayaan

murabahah ke pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah



memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Pengalihan dari

pembiayaan murabahah (jual beli) ke pembiayaan mudharabah (kerjasama usaha)

secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk terjun dalam sektor riil. Selain

itu bank syariah juga dapat mewujudkan tujuannyauntuk menjadi lembaga yang

berpihak pada sektor riil serta mendorong keutuhan segmen keuangan dan usaha

produktif.

Berdasarkan uraian diatas dan pemahaman atas jurnal terdahulu ,penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN

MURABAHAH DAN ISTISNA TERHADAP PROFITABILITAS (ROE)

PADABANKMUAMALATINDONESIA Tbk

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Tingkat Profitabilitas atau keuantungan suatu bank merupakan suatu hal

yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap bertahannya suatu perbankan

syariah, keuantungan yang diperoleh perbankan syariah dapat berasal dari banyak

faktor. Dua faktor diantaranya berasal dari pembiayaan murabahah dan isthisna.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis

mengidentifikasikan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai

berikut :



1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap ekonomi syariah

2. Tingkat pembiyaan murabahah adalah tingkat pembiayaan paling

tinggi dalam akad jual beli dalam perbankan syariah begitupula di PT

Bank Muamalat Tbk

3. Tingkat pembiayaan isthisna adalah tingkat pembiayaan paling rendah

dalam akad jual beli dalam perbankan syariah begitupula di PT Bank

Muamalat Tbk

4. Dengan terjadinya pembiayaan jual beli murbahah dan isthisna

menurun maka profitabilitas yang akan diperoleh rendah, sehingga

berdampak pada tingkat profitabilitas (ROE)

5. Kinerja bank syariah belum baik yang diakibatkan rendahnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah apabila dibandingkan

dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena atau

konsep yang memerlukan pemecahan atau jawaban melalui suatu penelitian dan

pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang

relevan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas



(ROE) pada PT. Bank Muamalat Tbk.?

2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Istisna terhadap Profitabilitas (ROE)

pada PT. Bank Muamalat Tbk.?

3. Bagaimana pengaruh pembiayan murabahah dan Istisna secara simultan

terhadap Profitabilitas (ROE) pada PT. Bank Muamalat Tbk?

1.3. Tujuandan Kegunaan Penelitian

1.3.1 TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayan murabahah terhadap Profitabilitas

(ROE) pada PT. Bank Muamalat Tbk.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Istisna terhadap Profitabilitas

(ROE) pada PT. Bank Muamalat Tbk.

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan Istishna secara

simultan terhadap Profitabilitas (ROE) pada PT. Bank Muamalat Tbk.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan

ilmu secara teoritis di kaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di

lapangan. Selain itu juga dapat menambah pengalaman, wawasan, dan

pengetahuan dalam ilmu manajemen keuangan khususnya yang berkaitan



dengan ekonomi syariah

2. Bagi Pihak Lain

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di

bidang ilmu ekonomi khususnya perbankan syariah dan lebih

khusus lagi mengenai pembiayaan murabahah dan Istisna di PT.

Bank Muamalat Tbk

2. Memberikan kontribusi berupa penjelasan yang lebih

komprehensif terutama menyajikan bukti empirik tentang peran

pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas di PT. Bank

Muamalat Tbk

3. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti lainnya, sehingga dapat

melanjutkan studi ini dan studi lanjutan untuk

pembiayaan-pembiayaan di PT. PT. Bank Muamalat Tbk.

Secara Praktis

1. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perbankan

syariah, sebagai informasi untuk mengambil kebijakan yang berhubungan

murabahah dan Isthisna dan profitabilitas khususnya perkembangan di PT.

Bank Muamalat Tbk. sehingga dapat meramalkan pengaruh untuk tahun

yang akan datang.

2. Bagi universitas

Sebagai bahan dokumentasi untuk melangkapi sarana yang dibutuhkan



dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin

membutuhkan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan

Istisna terhadap profitabilitas dan perkembangan di PT. Bank Muamalat

Tbk.

.


