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1.1 LatarBelakang

Sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mengharapkan suatu

produk perbankan yang berbasis syari’ah.Sehingga dapat memberikan kemudahan dalam

bertransaksi dan kemudahan pelayanan jasa-jasa produk perbankan yang bebas dari unsur

maisir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), riba (bunga). Dengan menerapkan produk

perbankan yang berbasis syari’ah maka akan memunculkan kesejahteraan lahir dan batin serta

keadilan dalam bertransaksi.Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang

sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan pengertian

bank menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpuni

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarap hidup

masyarakat.

Fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan,

deposito, giro dan penghimpunan dana lainnya yang kemudian disalurkan kembali kepada

masyarakat baik dalam bentuk pembiayaan maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Indonesia. Indonesia sebagai salah

satu Negara dengan jumlah mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, institusi perbankan

di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasionalkan system perbankan yang berbasiskan

kepada syariah islam. Sehingga pada tahun 1992 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1992

tentang perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam

system perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU Nomor 10

Tahun 1998 lalu UU Nomor 23 Tahun 1999,dan terakhir dengan UU nomor 3 Tahun 2004

tentang Bank Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan syariah sangat pesat baik dari jumlah



usaha, kantor, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya.

Keberadaan bank syariah khususnya di Indonesia membawa angin segar bagi para

investor atau shahibul mâl untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini

diakibatkan karena bank syariah mampu memberikan kontribusi bagi hasil yang lebih besar

dibandingkan dengan kontribusi bunga dari bank konvensional.

Bila dalam bank konvensional salah satu sumber pendapatannya dari bunga, maka

bank syariah salah satu sumber pendapatannya berasal dari pendapatan bagi hasil

mudharabah.Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 161.

وَأَخْذِهِمُ نُهُواوَقَدْالرِّبَا أَمْوَالَوَأَكْلِهِمْعَنْهُ ۚبِالْبَاطِلِالنَّاسِ مِنْهُمْلِلْكَافِرِينَوَأَعْتَدْنَا أَلِيمًاعَذَابًا

"dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami

telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang

pedih”.Larangan bunga pada bank konvensional memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan

perbankan syariah di Indonesia, hal ini diikuti dengan semakin menjamurnya lembaga

keuangan yang berbasis syariah. Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil membawa

dampak yang baik terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan

bantuan tambahan modal usaha dalam bentuk pembiayaan akan merasa lebih tentram, karena

sistem bagi hasil ini mengedepankan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu antara bank

syariah dan masyarakat selaku pihak yang menerima bantuan pembiayaan. Kondisi ini

berbanding terbalik dengan sistem bunga yang justru dapat menjerumuskan masyarakat ke

dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Islam melarang suku bunga, namun menghalalkan dan mendorong perdagangan dan

motif laba. Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya

dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan

dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko yang termasuk dalam skema bagi



hasil dan jual beli.

Munculnya konsep perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih

menguntungkan dari pada bank konvensional yang masih menetapkan sistem bunga yg jelas

diharamkan dalam syariat islam sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an Surah Ali

Imran :130 - 131.

يَا لَاآَمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا (130)تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْاللَّهَوَاتَّقُواأَضْعَافًامُضَاعَفَةًالرِّبَاتَأْكُلُوا النَّارَوَاتَّقُوا

(131)لِلْكَافِرِينَالَّتِيأُعِدَّتْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.Peliharalah dirimu

dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron: 130-131)

Berdasarkan ayat al-quran diatas bisa diketahui bahwa islam mengharamkan adanya

riba dan karena larangan tersebut mayoritas masyarakat muslim khususnya lebih memilih

untuk mulai menghindari praktik riba yang diterapkan dalam bank konvensional. Prinsip bagi

hasil yang diterapkan oleh bank syariah merupakan salah satu cara untuk menghindari praktik

bunga yang ingin dihindari oleh masyarakat muslim dan menjauhkan riba serta membagi hasil

keuntungan sesuai akad atau perjanjian diawal. Dalam kegiatan dan operasionalnya bank

syariah menawarkan dan menyediakan jasa – jasa pembiayaan yang lebih beragam atau yang

banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya berupa kredit yang diterapkan bank

konvensional.Perlu diketahui bahwa jasa – jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank

syariah salah satunya yaitu pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerja sama kemitraan usaha antara dua belah pihak atau

lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi nisbah

yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad), dimana bank menyediakan modal 100%

kepada pengusaha untuk menjalankan suatu usaha.Pendapatan dari usaha tersebut dibagi



antara bank syariah selaku shahibulmaal dan pengusaha selaku mudharib berdasarkan nisbah

bagi hasil yang telah di sepakati keduanya pada awal akad mudharabah.Diharapkan dengan

adanya pembiayaan mudharabah tersebut bank syariah dapat memperoleh keuntungan sebagai

tolak ukur kinerja bank syariah. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari laba yang diperoleh

bank syariah setiap tahunnya. Hal tersebut tidak lepas dari kontribusi jasa pembiayaan

mudharabah yang merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan bank syariah.

Adapun pendapatan mudharabah dan laba pada PT. Bank Muamalat tahun 2011-2016

terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pendapatan bagi hasil mudharabah dan laba pada PT.

Bank Muamalat tersebut mengalami naik turun pada setiap triwulannya.

Disisi lain muncul permasalahan yang terjadi dari kegiatan oprasional bank syariah

bahwa perusahaan tidak luput dari beberapa paktor – paktor yang mempengaruhi besar

kecilnya pendapatan laba yang diperoleh oleh bank yang diantaranya yaitu bahwa

pembiayaan dengan sistem bagi hasil mudharabah yang berciri khas kepercayaan, maka

produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko asymmetric information dan moral

hazard.

Dari hal – hal tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan mengurangi

resiko - resiko dari kegiatan pembiayaan bagi hasil akan sangat mempengaruhi terhadap

tingkat pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank dan berdampak pula pada laba yang

diperoleh bank. Berikut hasil dari beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang

bersangkutan dengan penelitian pendapatan bagi hasil mudharabah.

“Pada peneliti sebelumnya yang berjudul, signifikasi hubungan bagi hasil pembiayaan

mudharabah dengan laba bersih yang diperoleh Bank Syariah. Penelitian tersebut disusun

oleh Irma Rahmawati Hasanah (2011), Universitas Widyatama Bandung yang melakukan



penelitian pada Bank Jabar Syariah. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa, bagi hasil

pembiayaan mudharabah memiliki hubungan peningkatan laba bersih yang diperoleh, dimana

tingkat signifikasi hubungan yang dicapai adalah sebesar 60% sementara 40% dipengaruhi

oleh faktor lain. Adapun tingkat keeratan hubungan tersebut berkorelasi sangan kuat. Sangat

kuatnya hubungan tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah merupakan salah satu

produk pembiayaan yang mempunyai pendapatan piutang yang tinggi, yang memberikan

peningkatan laba bersih pada Bank Jabar Syariah”

“Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi Affandi, (2011) mangenai

pengaruh tingkat resiko pembiayaan mudharabah terhadaf profitabilitas bank syariah studi

kasus pada PT. Bank Mandiri Syariah Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

resiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negative secara signifikan terhadap profitabilitas

bank syariah. Makin tinggi tingkat resiko pembiayaan mudharabah yang ternyata relevan

dalam mengarungi profitabilitas bank syariah”.

Fenomena yang telah diungkapkan di atas menunjukan bahwa masalah laba bersih

unuk laporan keuangan perusahaan merupakan suatu yang penting dan memerlukan perhatian

yang besar.Pemecahan masalah yang penulis teliti yaitu sejauh mana variabel – variabel

laporan keuangan seperti pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap laba

bersih.Dengan ditemukannya hasil dari penelitian terdahulu itulah, maka penulis

menjadikannya sebagai sumber masalah penelitian.

Dilihat dari permasalahan tersebut, maka merupakan daya tarik tersendiri untuk

mengembangkan, mengetahui dan mempelajari mengenai bagaimana pengaruh pendapatan

bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih, maka pada penelitian ini penulisan akan lebih

fokus pada pendapatan bagi hasil mudharabah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas

tentang masalah yang telah di uraikan di atas, maka proposal penelitian ini adalah

“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH TERHADAP LABA



BERSIH PT. BANKMUAMALATINDONESIA Tbk”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah

sebagai berikut

1. Tingkat kepercayaan masyarakat masih tergolong rendah terhadap Bank Muamalat

Indonesia.

2. Adanya resiko nasabah telat bayar dari kegiatan pembiayaan bagi hasil pada Bank

Muamalat Indonesia.

3. Beban-beban oprasional yang terlalu besar sehingga menyebabkan laba bersih naik

turun pada Bank Muamalat Indonesia.

4. Masyarakat belum memahami system pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat

Indonesia.

1.2.2 Rumusan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan ini terfokus pada ruang lingkup penelitian,

maka penulis membatasi permasalahan pada “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Laba Bersih”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih

secara parsial pada bank muamalat indonesia ?

2. Apakah pendapatan bagi hasil mudharabah berkontribusi terhadap laba bersih pada

bank muamalat indonesia ?

3. Apakah pendapatan bagi hasil mudharabah berperan secara signifikan terhadap laba



bersih pada bank muamalat indonesia ?

1.3 Tujuandan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin di capaidalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. Mengetahui pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih pada Bank

Muamalat Indonesia.

2. Mengetahuikontribusi mudharabah terhadap laba bersihpada Bank Muamalat

Indonesia.

3. Mengetahui peran pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba bersih pada Bank

Muamalat Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah

terhadap laba bersih yang diperoleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca

mengenai oprasional perbankan berdasarkan prinsip syariah ( bagi hasil ) serta dapat

dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam menentukan

kebijakan-kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan bagi hasil

mudharabah, sehingga dapat tercapai laba bersih yang maksimal.

b. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

tentang bank syariah. Khususnya penerapan prinsip bagi hasil dan penyaluran dana



melalui pembiayaan mudharabah, sehingga bisa membandingkan teori yang di pelajari

dengan fakta yang terjadi di lapangan.


