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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Bank Islam atau dikenal dengan Islamic banking adalah bank yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari’at islam. Saat ini, banyak 

istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah itulah bank 

Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba 

(lariba bank), dan bank syari’ah (shari’ah bank). Sebagaimana akan dibahas 

kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis, penyebutan bank islam 

mempergunakan istilah resmi “bank syari’ah” atau yang secara lengkap disebut 

“bank berdasarkan prinsip syari’ah.”1 

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank 

dapat di bedakan berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaiut bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Sebagaimana 

disebutkan dalam butir 13 Pasal 1, Undang-Undang Perbankan (UUP) 

memberikan batasan pengertian prinsip syari’ah sebagai aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan/atau  pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syari’ah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi 

                                                           
1 Adrian sutedi, Perbankan syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009). hlm. 35 
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hasil (mudharabah), pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang yang memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal yang berdasarakan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas nama barang yang telah disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina).  

Fungsi bank syari’ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang 

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyelurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang lebih membutuhkannya dalam bentuk fasilitas 

pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang telah 

diambil bank dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Bila bank 

konvensional mengambil keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank 

syari’ah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fe-base income) 

ataupun mark-up atau profit margin serta bagi hasil (loss profit sharing). 2 

Menurut Adiwarman, secara garis besar produk pembiayaan pada bank 

terbagi kedalam empat kategori yang di bedakan berdasarkan tujuh 

penggunaannya, yaitu pembiyaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip 

sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pembiayaan dengan akad pelengkap. 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan produk-produk pembiayaan 

yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad Musyarakah dan 

                                                           
2 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali 

Pers ,2004). hlm. 97 
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Mudharabah. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sea, bank 

syari’ah menggunakan system margin untuk menetapkan keuntungan. System 

margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah  pasti 

pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad 

Murabahah,Salam,Istishna,dan Ijarah. 

PSAK 105 mendefinisikan pembiayaan Mudharabah sebagai akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul mall) 

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

betindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

Dalam prosesnya sebelum menentukan berapa nilai pembiayaan Mudharabah 

harus dikaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya agar pembiayaan 

Mudharabah pada praktiknya dapat menjadi produk pembiayaan yang dapat 

diandalkan. Beberapa penelitian telah mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan Mudharabah. Disimpulkan beberapa diantaranya 

adalah dari sisi likuiditas dan profitabilitasnya yang dapat diproksi dalam berbagai 

rasio-rasio untuk mengatur kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi 

pembiayaan.3 

Menurut Hanafiyah, sirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang 

bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Sedangkan menurut ulama 

Malikiyah, sirkah artinya keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, 

                                                           
3 Adiwarman A Karim,Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,(Jakarta : Rajawali 

Pers,2004). hlm. 97 



 
 

4 
 

 
 

yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta 

milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat 

hukum(terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. 

Menurut Latif M. Algoud dan Mervyn K.Lewis, Musyarakah adalah 

kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal 

atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung 

jawab yang sama.4 Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi 

biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat 

ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan 

biaya.5 

Tabel 1.1. 

Data Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah 

Terhadap Laba Bersih 

Tahun Triwulan Pembiayaan 

Mudharabah 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Laba Bersih 

2015 I 324.109 1.276.867 4.393 

 II 352.510 1.339.920 12.304 

 III 532.306 1.442.426 25.197 

 IV 408.709 1.691.874 40.665 

2016 I 378.961 1.929.298 16.728 

 II 435.045 2.035.182 30.458 

 III 346.344 2.157.762 45.820 

 IV 348.370 2.178.803 47.833 

2017 I 393.354 2.328.375 8.633 

 II 389.601 2.544.836 12.855 

 III 372.130 2.418.121 13.526 
Sumber: Laporan Keuangan Bank Syari’ah Bukopin (www.bi.go.id) 

 

                                                           
4 Adrian sutedi, Perbankan Syari’ah. (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009). hlm. 83 
5Muchlisin Riadi, Pengertian, Unsur dan Jenis-Jenis Laba, dikutip dari 

http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-unsur-jenis-jenis-laba.html?m=1, diakses pada 

tanggal 12 november 2017. 

http://www.bi.go.id/
http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-unsur-jenis-jenis-laba.html?m=1
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Grafik 1.1 

Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba 

Bersih  

Pada Bank Syari’ah Bukopin 

Periode 2015-2017 

 

Berdasarkan Tabel diatas pada triwulan 1 tahun 2015 jumlah Pembiaayaan 

Mudharabah 324.109 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 

1.276.867 dengan jumlah laba bersih 4.393 juta rupiah. Pada triwulan II 

pembiayaan mudharabah naik menjadi 325.510  juta dan jumlah pembiayaan 

musyarakah naik menjadi 1.339.920 dengan jumlah laba bersih 12.304 juta 

rupiah. Pada triwulan III jumlah mudharabah turun menjadi 352.306 juta dan 

jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 1.442.426 dengan jumlah laba 

bersih 25.197 juta rupiah. Pada triwulan IV Pembiayaan mudharabah naik 

menjadi 408.709 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 

1.691.874 dengan jumlah laba bersih 40.665 juta rupiah.  
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Pada triwulan I tahun 2016 jumlah pembiayaan mudharabah turun menjadi 

378.961 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 1.929.298 dengan 

jumlah laba bersih 16.728 juta rupiah. Pada triwula n II jumlah pembiayaan 

mudharabah naik menjadi 435.045 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik 

menjadi 2.035.182 dengan jumlah laba bersih 30.458 juta rupiah. Pada triwulan 

III jumlah pembiayaan mudharabah turun menjadi 346.344 dan jumlah 

pembiayaan musyarakah naik menjadi 2.157.762 dengan jumlah laba bersih 

45.820 juta rupiah. Pada triwulan IV jumlah pembiayaan mudharabah naik 

menjadi 348.370 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 

2.178.803 dengan laba bersih 47.833 juta rupiah. 

 Pada triwulan I tahun 2017 jumlah pembiayaan mudharabah naik menjadi 

393.354 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik menjadi 2.328.375 dengan 

jumlah laba bersih turun 8.633 juta rupiah. Pada triwulan II jumlah pembiayaan 

mudharabah turun menjadi 389.601 juta dan jumlah pembiayaan musyarakah naik 

menjadi 2.544.836 juta dengan jumlah laba bersih 12.855 juta rupiah. Pada 

triwulan III jumlah pembiayaan mudharabah turun menjadi 372.130 juta dan 

jumlah pembiayaan musyarakah turun menjadi 2.418.121 juta dengan jumlah laba 

bersih 13.526 juta rupiah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan 

Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syari’ah 

Bukopin Tbk. 
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B.    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah secara parsial terhadap 

Laba Bersih di PT.Bank Syari’ah Bukopin  pada tahun 2015-2017? 

2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Musyarakah secara parsial terhadap 

Laba Bersih di PT. Bank Syari’ah Bukopin pada tahun 2015-2017? 

3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan  

Musyarakah  terhadap Laba Bersih secara simultan di PT. Bank Syari’ah 

Bukopin pada tahun 2015-2017? 

 

C.   Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pembiayaan Mudharabah secara parsial 

terhadap Laba bersih di PT. Bank Syari’ah Bukopin  tahun 2015-2017; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh  Pembiayaan Musyarakah 

secara parsial di PT. Bank Syari’ah Bukopin tahun 2015-2017; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pembiyaan Mudharabah dan 

musyarakah secara simultan terhadap Laba bersih di PT. Bank Syari’ah 

Bukopin tahun 2015-2017. 
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D.   Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan. Seacara garis besar dapat berguna untuk berbagai kalangan diantaranya: 

1.   Kegunaan teoritis 

Dapat memberikan sumbangsih keilmuan ekonomi islam khususnya tentang 

pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba 

bersih di PT. Bank Syari’ah Bukopin, serta berguna sebagai bahan pertimbangan 

dan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini dapat 

membawa wawasan dan khazanah keilmuan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2.   Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu penelitian terapan, pada dasarnya hasil penelitian ini lebih 

banyak tertuju pada bidang praktis, dalam hal ini adalah manajemen perbankan 

syariah khususnya mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah terhadap laba bersih di PT. Bank Syari’ah Bukopin untuk dijadikan 

bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah dan perencanaan 

kinerja yang akan dicapai oleh manajemen. 

 


