
 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu negara, bank merupakan darahnya perekonomian negara. Oleh 

karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. 

Dengan kata lain, kemajuan di suatu negara dapat pula dijadikan tolak ukuran 

kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju negara, maka semakin besar 

peran perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan 

dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.1 

Sejak beberapa tahun terakhir di indonesia telah diperkenalkan suatu 

sistem perbankan dengan pendekatan syari’ah islam yang dapat menjadi 

perbankan alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi umat islam. Gambaran 

suatu perbankan yang aman, terpercaya, dan amanah serta terbebas dari riba 

sangat dirindukan oleh masyarakat. Karakteristik sistem perbankan syari’ah yang 

beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan 

yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek 

keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengendapkan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. 

Pertumbuhan perbankan syari’ah kurun waktu 10 tahun terakhir cukup 

pesat. Dapat dibuktikan dari riset dan survey yang digelar oleh Bank Indonesia 

yang memperhatikan minat besar masyarakat terhadap perbankan syariah. 

Menurut Dhani Gunawan Idat selaku Ketua Tim Peneliti Perbankan Syari’ah 

                                                           
1 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo, 2004, hal. 7 
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Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, hasil riset data dan survey Bank 

Indonesia menunjukan minat masyarakat terhadap bank syariah cukup tinggi 

sekitar 89% menerima prinsip-prinsip yang diterapkan di produk perbankan 

syari’ah.2 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan di Indonesia dikenal dengan adanya dual banking system, yaitu 

adanya perbankan konvensional dan perbankan syari’ah. Meskipun memiliki 2 

perbedaan sistem operasional, secara struktural keduanya berada di bawah 

naungan Bank Indonesia (BI) yang kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Menurut M. Syafi’i Antonio, terdapat banyak perbedaan mendasar antara 

bank konvensional dengan bank syari’ah. Perbedaan menyangkut aspek legal, 

struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Dari segi akad dan 

aspek legalitas, bank syari’ah memiliki konsekuensi duniawi dan ukharwi karena 

akad yang dilakuka berdasarkan hukum islam. Jika dilihat dari struktur 

organisasi, bank syari’ah mungkin memiliki kesamaan dengan bank konvensional 

dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang membedakannya adalah adanya 

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang bertugas mengawasi oprasional bank dan 

produk agar sesuai dengan syari’ah.3 

Beberapa alasan pembiayaan murabahah mendominasi dalam penyaluran 

dan di Perbankan Syari’ah yaitu: pertama, pembiayaan murabahah relatif lebih 

mudah operasionalnya dibandingkan dengan jenis jenis pembiayaan bagi hasil. 

                                                           
2 Lihat penjelasan dari Dhani Gunawan Idat, “Hasil Data dan Riset”, dalam: 

http://www.syariahmandiri.co.id/2010/bi.perbankan-syariah-prospektif/ diakses pada hari Minggu, 

20 Maret 2016 
3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 

2010. hlm. 29 

http://www.syariahmandiri.co.id/2010/bi.perbankan-syariah-prospektif/
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Kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga 

memastikan bahwa bank dapat memproleh keuntungan yang sebanding dengan 

keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank islam. 

Ketiga, pembiayaan murabahah menghindari ketidak pastian yang dilekatkan 

dengan perolehan usaha berdasarkan profit and loss sharing. 

Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga 

jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual 

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.4 Dalam 

akad murabahah, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembiayaan 

tunai dan pembayaran ditangguhkan, bisa ditangguhkan dengan cara mencicil 

setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus 

dikemudian hari.  

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik 

dana kepada penerima dana, dimana diawal perjanjian akad telah disepakati 

sebelumnya mengenai besar porsi pembiayaan dan margin keuntungan atas 

kedua belah pihak tersebut. Pada jenis akad ini, penerimaan dana telah 

menyepakati besaran margin yang bersifat fixed sampai akhir periode, maka 

besaran tingkat margin yang akan diperoleh dibayarkan oleh nasabah akan sama 

mulai dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu 

pembiayaan. 

Bank-bank syari’ah umumnya mengadopsi pembiayaan murabahah untuk 

memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian 

                                                           
4 Rijal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syari’ah teori dan praktik Kontenporer, Jakarta: 

Salemba Empa, 2009. hlm. 29 
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barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. 

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari’ah, prinsipnya 

didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait, dan 

kesepakatan atas mark-up (laba). Bank syari’ah pada umumnya telah 

menggunakan murabahah sebagai metode pembiayan yang utama, meliputi kira-

kira 75% dari total kekayaan mereka.5 Angka persentase yang cukup tinggi ini 

membuktikan bahwa sebagian besar keuntungan/laba bank syari’ah yang 

dihasilkan dari pembiayaan adalah murabahah. 

Bank syari’ah dalam operasional sehari-hari juga dihadapkan pada 

berbagai risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai perantara keuangan 

(intermediary), sehingga bank syari’ah sebagai suatu entitas bisnis juga 

mempunyai risiko atas kegiatan usahanya. Salah satu resiko yang dihadapi oleh 

perbankan adalah adanya default nasabah atau ketidak mampuan nasabah untuk 

memenuhi perjnjian dengan bank syari’ah. Default nasabah ini akan 

mengakibatkan adanya pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat non performig financing 

(NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan 

pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar 

kemampuan/kendali nasabah.  

Apabila suatu bank mempunyai non performing financing (NPF) yang 

tinggi, maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif 

maupun biaya lainnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerja bank. 

                                                           
5 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005. hlm. 120 
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Risiko kredit yang diproksian dengan non performing financing (NPF) 

berpengaruh negtif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan 

return on asset (ROA). Sehingga semakin besar non performing financing (NPF), 

akan mengakibatkan menurunnya return on asset (ROA), yang juga berarti 

kinerja keuangan bank yang menurun karena resiko kredit semakin besar. Begitu 

pula sebaliknya, jika non performing financing (NPF) turun, maka return on asset 

(ROA) akan semakin meningkat, sehingga kinerja keuangan bank dapat 

dikatakan semakin baik. 

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, maka perlunya 

adanya pengawasan kinerja yang baik oleh legulator perbankan. Salah satu 

indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat 

profitabilitasnya.  Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara 

efisien. Efisien diukur dengan membandingkan laba yang diperole dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, 

maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Profitabilitas bank-bank syariah 

tercemin pada Return on Asset (ROA).6 Berikut adalah data jumlah Pendapat 

Margin Murabahah, Non Performing Financing (NPF), dan Retrun on Asset 

(ROA) periode 2011-2016: 

 

 

 

 

                                                           
6Suryani, “analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas 

Perbankan Syari’ah di Indonesia, “Jurnal: Walisongo, Vol 1, Mei 2011, hlm. 49.  
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Tabel 1.1 

Data Pendapatan Margin Murabahah, Non performing Financing (NPF), 

dan Return On Asset (ROA) di PT. Bank Rakyat Indonesia Syari’ah 

periode 2011-2016 

 

Periode 

(Triwulan) 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

(Jutaan 

Rupiah) 

NPF 

(%) 

ROA 

(%) 

2011 I 132.300 2,43 0,23 

II 279.526 3,40 0,20 

III 428.588 2,80 0,40 

IV 612.949 2,77 0,20 

2012 I 201.361 3,31 0,17 

II 416.414 2,88 1,21 

III 645.003 2,87 1,34 

IV 887.848 4,60 0,08 

2013 I 250.714 3,04 1,71 

II 525.497 2,89 1,41 

III 824.143 2,98 1,36 

IV 1.133.476 4,86 0,76 

2014 I 340.296 4,04 0,46 

II 669.754 4,38 0,05 

III 1.020.236 4,79 0,80 

IV 1.335.164 4,60 0,08 

2015 I 378.325 4,96 0,53 

II 739.359 5,31 0,78 

 III 1.098.634 4,90 0,80 

IV 1.458.382 4,86 0,76 

2016 

 

 

I 373.053 4,84 0,99 

II 764.695 4,87 1,03 

III 1.165.416 5,22 0,98 

IV 1.533.338 4,86 0,96 

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan publikasi pertriwulan 

Peningkatan Return On Asset (ROA) terjadi adanya factor yang 

mempengaruhinya. Seperti dalam table diatas, Return On Asset (ROA) mengalami 

peningkatan dari tahun 2011-2016. Tetapi dilihat dari tahun 2011, 2014 dan 2015 

terjadi penurunan yang fluktuatif dilihat dari klasifikasi tingkat Return On Asset 

(ROA) menurut Bank Indonesia.  
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Jumlah Pendapatan Margin Murabahah mengalami peningkat yang 

sangat cukup signifikan dari tahun 2011-2016. Akan tetapi pengaruh Non 

Performing Financial (NPF) dari Tahun ketahun mengalami fluktuatif pada tahun 

2015 pada triwulan ke dua dengan prsentase 5,31%  titik fluktuatifnya dengan 

laba yang diperoleh sebesar 0,78%, karena semakin tinggi NPF maka semakin 

rendah Profitabilitas yang akan diperoleh bank tersebut dan juga sebaliknya, jika 

NPF rendah maka profitabilitas akan tinggi dengan titik fluktuasinya di titik 

2,43% dengan laba yang diperoleh sebesar 0,23%. Sedangkan Return on Asset 

(ROA) mengalami kenaikan yang cukup baik pada triwulan ke satu pada tahun 

2013 dengan persentase 1,71% karena di pengaruhi NPF yang rendah dengan 

persentase 3,04%. Sedangkan pada titik fluktuatif nya yaitu pada triwulan kedua 

dengan persentase 0,05% karena di pengaruhi juga NPF yang tinggi yaitu 

persentase sebesar 4,38% pada tahun 2014. 

Grafik 1.1 

Pendapatan Margin Murabahab, Non Performing Financing (NPF) dan 

Retrun On Asset (ROA)  PT. Bank BRISyariah Periode 2011-2016 

 

 

ROA

NPF

Pendapatan Margin
Murabahah
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Berdasarkan data grafik diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan margin 

murabahah yang diperoleh bank tersebut dari tahun 2011-2016 cenderung naik 

dan menunjukan bahwa  bank tersebut dari tahun ke tahun sangat positif diposisi 

pendapatan margin murabahah. Begitupun dengan hasil non performing financing 

diperoleh cenderung fluktuasi setiap tahun nya, dengan titik fluktuasi sebesar 

5,31% pada triwulan ke II tahum 2015. Sedangkan Return On Asset (ROA) sama 

hal nya mengalami fluktuasi dari setiap tahun nya, yaitu dengan titik terrendah 

pada persentasi 0,05% dimana dalam klasifikasi penilaian menurut Bank 

Indonesia itu sangat tidak sehat bagi bank. Sedangkan pada titik tertinggi yaitu 

dengan persentase sebesar 1,71% pada triwulan ke I tahun 2013. 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas phenomena 

yang terjadi. Dari  data diatas terdapat permasalahan yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti pendapatan margin murabahah, non performing financing 

(NPF), dan return on asset (ROA) yang tidak sebanding lurus dalam kenaikan dan 

penurunannya.. 

 

 

B. Identifkasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat 

bahwa tingginya angka Pendapatan Margin Murabahah tampaknya memiliki 

korelasi terhadap Non Performing Financing (NPF), yang mana keduanya juga 

diduga berpengaruh kepada Return On Asset (ROA). Selanjutnya, peneliti 

merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Margin Murabahah secara parsial terhadap 

Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah? 
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2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) secara parsial 

terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah? 

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan  Non Performing 

Financing (NPF) secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank 

BRISyari’ah? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Margin 

Murabahah terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Non Performing Financing 

(NPF) terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah; 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Margin 

Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan terhadap 

Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah. 

 

 

D. Kegunaan Peneliti 

Peneliti ini memiliki  kegunaan baik secara akademik maupun praktisi, 

seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan Pendapatan Margin Murabahah dan  Non Performing 

Financing terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah; 
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b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Pengaruh 

Pendapaan Margin Murabahah dan  Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Return on Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Pendapatan Margin Murabahah dan 

Non Performing Financing (NPF) serta pengaruhnya terhadap Return On 

Asset (ROA) PT. Bank BRISyari’ah. 

2. Kegunaan Praktisi 

a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan 

berbagai kebijakan dalam pengendalian Pendapatan Margin Murabahah 

dan  Non Performing Financing (NPF) terhadap  Return On Asset (ROA); 

b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui 

kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank; 

c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabiltas 

ekonomi dan moneter. 


