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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan lembaga keuangan terpenting dalam 

suatu negara yang sangat mempengaruhi perekonomiann baik secara makro 

maupun mikro. Terdapat dua jenis bank yang ada di Indonesia, diantaranya bank 

konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dengan bank yang 

berprinsip syariah yang paling pokok adalah prinsip operasi bank itu sendiri.
1
 

Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap 

kondisi ekonomi negara, sedangkan bank yang berprinsip syariah tidak 

membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang 

didanai. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik dasar perbankan syariah, 

prinsip syariah terbukti mampu bertahan dan memiliki kinerja yang lebih baik 

serta konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Bank syariah memiliki 

tujuan umum menyediakan pelayanan jasa keuangan sesuai dengan prinsip syariah 

dan sekaligus mempromosikan, mendorong dan mengembangkan penerapan 

prinsip dan nilai-nilai syariah dalam transaksi keuangan, perbankan dan kegiatan 

ekonomi padaumumnya, sehingga diharapkan kehadiran bank syariah sebagai 

salah satu solusi alternatif (bank alternatif) dapat lebih adil dan dapat memberikan 
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perlindungan bagi keadaan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk 

mendorong meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil.
2
 

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga 

kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Keuntungan 

itu biasanya dilihat dari profitabilitas yang diperoleh oleh suatu bank. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan 

dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.
3
 Profitabilitas yang tinggi 

dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika 

profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasi kurang maksimalnya kinerja 

keuangan manajemen dalam menghasilkan laba.
4
 

Dalam rangka mengoptimalkan profitabilitasnya, bank akan berusaha 

meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia. Upaya 

peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas 

penyaluran aktifa produktif. Setiap investasi dalam aktiva produktif bank syariah 

dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, 

kemampuan pelunasan, kelayakan usaha dan pendekatan fungsi bank sebagai 

lembaga perantara keuangan.
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Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 Pemanfaatan aktiva 

dalam suatu bank dapat dilihat dari aktiva produktif yang dimiliki. 
6
 Komponen 

aktiva produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah 

pembiayaan.Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul 

kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar 

diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota 

yang jujur dan bertanggung jawab.
7
 

Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah hampir 80 persen 

menggunakan skema murabahah dengan prinsip jual beli. Dominasi produk 

pembiayaan dengan pola jual-beli ini antara lain disebabkan risiko yang dihadapi 

bank syariah lebih kecil dibandingkan risiko pada skim pembiayaan bagi hasil 

seperti mudharabah dan musyarakah.Menurut PSAK 105 pembiayaan 

mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di 

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung 

oleh pengelola dana.
8
 Adanya risiko pembiayaan mudharabah akan menyebabkan 

kerugian pada bank karena bank menanggung sepenuhnya atas kerugian tersebut. 

Sedangkan pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No.106 merupakan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-
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masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 

dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi 

kontribusi dana.
9
 

Pada Bank Syariah tidak semua pembiayaan dapat dikembalikan secara 

sempurna, artinya akan muncul suatu risiko yaitu risiko pembiayaan di mana 

risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank 

syariah. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

counterparty dalam memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak 

membayar kembali hutang Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan 

menggunakan rasio kredit bermasalah atau non performing financing (NPF). Non 

Performing Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit 

yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.
10

 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.
11

 Pembiayaan yang 

dilakukan bank mengandung suatu risiko yaitu risiko pembiayaan. Risiko 

pembiayaan akan berdampak pada kelancaran dan kemampuan bank untuk 

memperoleh profitabilitas. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah dalam 

jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika 

penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. 

Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas 
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perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan 

profit tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang 

bersangkutan dalam mengelola capital yang tersedia untuk menghasilkan net 

income dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan Return On Asset 

(ROA).
12

 

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank yang berfungsi 

sebagai lembaga intermediasi (perantara) keuangan yang memiliki peran sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannyan kembali kemasyarakat 

adalah salah satu bank yang menerapkan Pembiayaan Mudharabah dan 

Pembiayaan Musyarakah.  

Tabel 1.1 

Tingkat Npf Pembiayaan Mudahrabah, Npf Pembiayaan Musyarakah, 

dan Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2014 

 

 

Triwulan Npf Mudharabah  Npf Musyarakah ROA 

2010 I 5.03% 5.5% 2.04% 

  II 5.69% 5.36% 2.22% 

  III 5.08% 4.59% 2.3% 

 IV 3.29% 4.62% 2.21% 

2011 I 3.28% 3.75% 2.22% 

  II 3.91% 4.62% 2.12% 

  III 3.05% 4.6% 2.03% 

  IV 4.06% 87.06% 1.95% 

2012 I 4.57% 3.73% 2.17% 

  II 6.34% 3.85% 2.25% 

  III 6.64% 4.09% 2.22% 

Dilanjutkan Tabel 1.1  
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Lanjutkan Tabel 1.1 

  IV 6.23% 4.13% 2.25% 

2013 I 5.46% 5.26% 2.56% 

  II 6.47% 3.62% 1.79% 

  III 10.12% 3.86% 1.51% 

  IV 12.6% 5.08% 1.53% 

2014 I 2.71% 6.4% 1.77% 

  II 27.44% 9.36% 0.66% 

  III 28.33% 3.94% 0.8% 

  IV 22.02% 8.4% 0.17% 

Sumber: Data yang diolah dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri  

Berdasarkan table 1.1 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2010 di Triwulan I 

bahwa NPF Mudharabah sebesar 5,03%  begitu pula dengan NPF 

Musyarakahnya  sebesar 5,50% tetapi Profitabilitas yang diperoleh masuk dalam 

kelas yang bisa dikatakan sehat yaitu  2,04%. Selanjutnya Pada tahun 2011 pada 

Triwulan ke IV dapat dikatakan NPF Mudharabah didalam golongan yang risiko 

pembiayaannya tidak terlalu tinggi yaitu 4,06% tetapi NPF Musyarakahsangat 

tinggi sebesar 87,06% hal tidak berpengaruh pada profitabilitas karena 

profitabilitas bias dikatakan sehat sebesar 1,95%. 

  Dari uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai 

hubungan risiko pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Untuk itu, judul yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah “Pengaruh Non Performing Financing ( NPF) 

Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap 

Profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2010 – 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa Besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri 

periode 2010-2014 secara parsial ? 

2. Seberapa Besar pengaruh Non Performing Financing (NPF) pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri 

periode 2010-2014 secara parsial ? 

3. Seberapa Besar Non Performing Financing (NPF)  pembiayaan 

mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri 

periode 2010-2014 secara simultan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh Non Performing Financing (NPF) 

pembiayaan mudharabah pada PT. Syariah Mandiri periode 2010-2014 

secara parsial. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh Non Performing Financing (NPF) 

pembiayaan musyarakah pada PT. Syariah Mandiri periode 2010-2014 

secara parsial . 
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3. Mengetahui besarnya Non Performing Financing (NPF)  pembiayaan 

mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) pembiayaan 

musyarakah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri 

periode 2010-2014 secara simultan 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu 

perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan 

risiko pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, berguna juga sebagai 

tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam 

mengenai ilmu manajemen keuangan dan perbankan syariah. 

2. Kegunaan Praktisi 

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitandengan risiko 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 

 

 

 

 

 

 


