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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan sebuah pondasi penting dalam kehidupan umat

Islam  yang  memberikan  banyak  konstribusi  terhadap  berbagai  aspek  dengan

prinsip-prinsip  syari’ah dalam  setiap  implementasinya.  Salah  satu  yang

mengagumkan  dalam pencapaian  sejarah  umat  Islam yaitu  dengan didirikanya

lembaga-lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam sebagai bukti pengabdian

umat untuk merealisasikan prinsip-prinsip  syari’ah tersebut. Dari sekian banyak

lembaga  keuangan  yang  berdiri  berdasarkan  syariat  Islam,  bank  merupakan

lembaga  yang  paling  diminati  dan  paling  berpengaruh  dalam  pencapaian

kemajuan ekonomi dan aktivitas ekonomi umat di dunia.

Timbulnya  bank  bermula  dari  bentuknya  sebagai  usaha  tukar-menukar

uang  yang  kemudian  seterusnya  berkembang  untuk  menerima  simpanan,

memberikan  pinjaman,perantara  dalam urusan  pembayaran,  hingga  pada  tahap

yang  modern,  yaitu  menciptakan  uang.1 Bank  sebagai  pencipta  disini  berarti

bahwa bank sebagai pencipta uang giral dan pengedar uang kartal lalu kemudian

mengatur  segala  bentuk arus  keuanganya  yang  berasal  dari  sumber  dana bank

untuk kemudian menghasilkan profit untuk perusahaan.

1 Shelagh  Heffernan,  Modern banking in  theory and practice,  Chichester.1996.  Jhon
willey & sounds Ltd, hlm.16
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Di dalam mengoperasionalkan  bank Islam agar  tidak  menyimpang  dari

tuntunan  Islam  maka  pada  setiap  bank  Islam  hanya  diangkat  manager  dan

pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu

dibentuk Dewan Pengawas Syari’ah yang bertugas mengawasi operasional bank

dari sudut Islamnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (selanjutnya  ditulis

UUPI).2 Pengertian prinsip Islam terdapat dalam pasal 1 butir (13) UUPI yang

menyebutkan,  prinsip Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai dengan Islam.3

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan

Prinsip Bagi Hasil,  di dalamnya mengatur  antara lain ketentuan tentang proses

pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan pasal 28 dan 29 Surat Keputusan

Direksi  Bank  Indonesia  Nomor.32/34/KEP/DIR  tanggal  12  Mei  1999  tentang

Bank Berdasarkan Prinsip Islam.  Peraturan lainya  yang  khusus  mengatur  akad

dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam adalah Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi

Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Islam

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor

2 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin,  Islamic Banking sistem bank Islam bukan hanya
solusi  menghadapi  krisis  namun  solusi  dalam menghadapi  berbagai  persoalan  perbankan  &
ekonomi global, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 271.

3 Ibid.
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9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Islam dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Islam.4

Penghimpunan dana atau manajemen sumber dana bank merupakan usaha

bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.5 Perolehan dana ini bergantung

kepada bank itu sendiri, baik dari simpanan masyarakat ataupun lembaga lainnya.

Kemudian  untuk  membiayai  operasionalnya,  dana  bisa  diperoleh  dari  modal

sendiri  yaitu  mengeluarkan  atau  menjual  saham.  Perolehan  dana  seharusnya

disesuaikan dengan aturan dari penggunaan dana tersebut.6

Manajemen dana mencakup semua kegiatan bank yang dapat dilihat dalam

pos-pos sisi aktiva maupun pasiva. Pengelolaan dana dari sisi asset atau aktiva

lazim dikenal dengan  assets management,  sedangkan pengelolaan sumber dana

secara keseluruhan adalah  liability management, ini terbagi menjadi dua bagian,

yaitu  pengelolaan  sumber  dana  yang  berasal  dari  pihak  ketiga  yang  disebut

deposit  management,  dana  yang  berasal  dari  pihak  kedua  disebut  borrowing,

sedangkan dana yang berasal dari modal sendiri adalah capital management.7

Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu bank

Muamalat  Indonesia  (BMI).Walaupun  pekembangan  agak  terlambat  bila

dibandingkan  dengan  Negara-negara  Muslim  lainnya,  perbankan  syariah  di

Indonesia terus berkembang. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum

Syariah (BUS) dan 76 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah), maka

4 Ibid. hlm.271-272

5 Malayu  S.P.  Hasibuan ,teori  dan praktik  aktivitas operasional perbankan,  (Jakarta:
Citra haji masagung, 1996), hlm. 56.

6 Kasmir ,Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 45-46.

7 Veithzal rivai dan arviyan arifin. Op. Cit. hlm. 571.
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perkembangan  kelembagaan  perbankan  syariah  sampai  dengan  2010  tercatat

sebanyak 10 BUS, 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dn 146 BPR Syariah.8

Lahirnya  Undang-Undang  nomor  7  tahun  1998  tentang  perubahan

Undang-Undang  tahun  1992  tentang  perbankan  yang  diikuti  dengan

dikeluarkannya  sejumlah  ketentuan  pelaksanaan  dalam bentuk  surat  keputusan

direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan

hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indoneia. Berdasarkan

Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  yang  selanjutnya  diamandemenkan

dengan  Undag-Undang  Nomor  3  tahun  2004  tentang  bank  Indonesia  yang

memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan

tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, bank Indonesia sebagai bank

sentral  Republik  Indonesia  sekaligus  selaku  regulator  dari  industri  perbankan

Indonesia, secara internal telah membentuk satuan kerja khusus (Biro perbankan

Syariah yang selanjutnya berkembang sebagai direktorat perbankan syariah) yang

memfokuskan tugasnya bagi upaya pengembangan industri perbankan syariah.

Salah  satu  lembaga  bisnis  Islam  (Syariah)  dalam  lembaga  keuangan

syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah).dalam undang-

undang I Nomor 21 pasal 1 tahun 2008 tentang perbankan syariah BPR Syariah

adalah  bank yang  dalam kegiatannya  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu  lintas

pembayaran.

88 Adiwarman A Karim,  Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta:2004) hlm.
23



5

Prinsip  syariah  dalam  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  diberlakukan

untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sebagai

penyediaan  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  transaksi  bagi  hasil

(Mudharabah dan Musyarakah), transaksi sewa menyewa (Ijarah) atau sewa beli

(Ijarah muntahiya bittamlik), transaksi jual beli (murabahah, salam dan istishna),

transaksi pinjam meminjam (qardh).9

Transaksi  jasa penghimpunan dana di perbankan syariah  dilakukan atas

dasar akad (kotrak perikatan). Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal

19 ayat 1 tentang perbankan syariah yang mengatur kegiatan usaha Bank Umum

Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disebutkan

bahwa  kegiatan  Usaha  Bank  Syariah  adalah  menghimpun  dana  dalam bentuk

simpanan,  dalam  bentuk  giro,  tabungan,  deposito  atau  bentuk  lainnya  yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak

bertentangan prinsip syariah.

Penghimpunan  dana  di  Bank  Umum  Syariah  dapat  berbentuk  giro,

tabungan dan deposito, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat

melayani  tabungan  dan  deposito.  Namun  demikian,  mekanisme  operasional

penghimpunan  dana  ini  harus  disesuaikan  dengan  prinsip  syariah.  Prinsip

operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan

dana masyarakat selama ini adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.

Akad  Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak

dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada

99 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta:2005)
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pengelolaan (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan

kerja  sama  dengan  kontribusi  seratus  persen  modal  dari  pemilik  modal  dan

keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari

shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan  mudharib

harus bertindak hati-hati  dan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat

kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal.  Sedangkan,  shahibul

maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan

laba yang optimal.

Pembiayaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian

fasilitas  penyediaan  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  sedang

mengalami defisi unit.10 Adapun kebutuhan nasabah terhadap pembiayaan kredit,

sehingga  bank  memberikan  pinjaman  dana  kepada  nasabah.  Dalam  Undang-

Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat  1 tentang perbankan syariah yang

mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dan Unit Usaha Syariah. Disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Syariah adalah

menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dalam bentuk giro, tabungan, deposito

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah

atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.

PT.  BPR  Syariah  Baiturridha  Pusaka  merupakan  lembaga  bisnis  yang

berorientasi profit dan berperan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana

dan  pengguna  dana  dalam bentuk  pembiayaan  yang  sudah  barang  tentu  ingin

menjadi  bank  yang  sehat,besar  dan  dipercaya.  Seiring  dengan  benyaknya

1010 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,(Jakarta:Gema Isani, 
2001). H 160
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permintaan  pebiayaan,  maka  BPRS  hendaknya  mengelola  dana  pihak  ketiga

dengan baik  tanpa  melanggar  aspek kesyariaahanya.  Pembiayaan  yang  banyak

dilakukan  oleh  bank  syariah  yaitu  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  dan

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Menurut  Siamat  sumber  utama  pendapatan  bank  berasal  dari  kegiatan

penyaluran pembiayaan. Menurut Firdaus dengan diperolehnya pendapatan dari

pembiayaan dapat diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin

dari perolehan laba yang meningkat.semakin meningkat penyaluran pembiayaan

maka  pendapatan  bank  juga  akan  meningkat,  dan  sebaliknya  jika  penyaluran

pembiayaan turun maka pendapatan juga menurun.

Pendapatan bank sangant ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang

diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip

jual-beli  berasal  dari  mark-up  yang  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  antara

pihak bank dan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan

berdasarkan kesepakatan  besarnya  nisbah, dimana keuntungan bank tergantung

pada keuntungan nasabah.

Dalam  perkembangan  dunia  perbankan,  suatu  bank  dapat  dinilai  baik

kinerja  usahanya  apabila  dapat  dinilai  dari  suatu  penilaian  rasio  keuangannya.

Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk

menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu

laporan finansial. Salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas.

Profitabilitas  merupakan indikator  yang paling penting untuk mengukur

kinerja  suatu  bank.  Return  On  Equity (ROE)  merupakan  salah  satu  rasio

profitabilitas. ROE adalah rasio yang dapat menunjukan perbandingan antara laba
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(setelah  pajak)  dengan  modal  (modal  inti)  bank,  rasio  ini  menunjukan  tingkat

presentase yang dapat dihasilkan. 

Menurut  Mahmoedi  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  profitabilitas

adalah  kualitas  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  dan  pengembaliannya,

jumlah modal, mobilitas dana masyarakat, manajemen pengalokasian dana dalam

aktiva likuid serta efisien dalam menekan biaya operasi.11

Pembiayaan dari PT. BPR Syariah Baitur Ridha Pusaka ditujukan untuk

memenuhi  kebutuhan  dalam pengembangan  usaha  yang  sesuai  dengan syariah

baik dalam berbagi hasil maupun berjual beli. Dengan prinsip syariah Insya Allah

akan mendapat keadilan dan ketentraman dalam pengembangan usaha. 

pembiayaan  musyarakah  bermakna  ikhtilath  (percampuran),yakni

bercampurnya  salah  satu  dari  dua  harta  dengan  harta  lainnya  tanpa  dapat

dibedakan diantara keduanya. Musyarakah juga bisa berarti seseorang mencampur

hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan

dari yang lainnya.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah Baiturridho didirikan pada tahun

1992 dan beroperasi untuk memberikan layanan jasa perbankan dengan prinsip

syariah  dimulai  pada  tahun  1993.  Tujuannya  untuk  memberikan  layanan  jasa

perbankan  dengan  prinsip  bagi  hasil  (profit  sharing)  dan  untuk  menghindari

kegiatan  muamalah  dari unsur ribawi (bunga,  maisir, gharar dan  spekulasi. PT

BPR  Syariah  Baiturridha  mengadakan  kerjasama  dengan  PT.  Kereta  Api

(Persero),  dimana  seluruh  pegawai  PT.  Kereta  Api  (Persero)  melakukan

1111 Dini Sundari Sukoco, Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap 
Profitabilitas, (Bandung: UPI, 2013), h.6.
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pembiayaan atau simpan pinjam pada PT. BPR Syariah Baituridha Pusaka maka

dari itu PT. Kereta Api (persero) dijadikan popuasi untuk mengetahui seberapa

besar pengarunya terhadap PT. BPR Syariah Baituridha Pusaka.

Profitabilitas  adalah  gambaran  tentang  kemampuan  bank  menghasilkan

laba.  Berikut  adalah  laporan  keuangan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah

Baiturridha Pusaka pada produk penghimpunan dana periode  Maret 2013-Maret

2016.

Tabel 1.1
Data Keuangan Jumlah Pembiayaan dan ROE 

Pada BPRS Baiturridha Pusaka Periode Maret 2013-Maret 2016

Periode Jumlah Pembiayaan ROE

Mar-13 462.625 15,54%

Jun-13 300.125 31,05%

Sep-13 437.625 45,35%

Mar-14 262.625 35,43%

Jun-14 262.625 33,91%

Sep-14 770.958 29,83%

Mar-15 720.958 26,62%

Sep-15 862.625 25,08%

Des-15 800.000 29,54%

Mar-16 1.237.500 36,41%

Jumlah 6.117.666 308,76%

            Ket: = Turun     = Naik      = Tetap
Sumber: company profile PT.BPR Syariah Baiturridha Pusaka
Tercatat dalam laporan keuangan BPRS bahwa dana investasi pembiayaan

yang  dilakukan  oleh  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Baiturridha  Pusaka

kepada nasabahnya tidak selalu naik seperti di tahun 2013 di bulan juni jumlah
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pembiayaan  mengalami  penurunan  Rp  162.500  dari  tahun  sebelumnya  ,  dan

ditahun 2014 dibulan september jumlah pembiayaan mengalami kenaikan sebesar

Rp 508.333 sedangkan  Return On Equity (ROE) mengalami penurunan sebesar

-0,24%. Pada tahun 2015 bulan september  jumlah pembiyaan  naik  sebesar  Rp

141.667  sedangkan  Return  On  Equity (ROE)  mengalami  penurunan  sebesar

-0,20% hal ini sama dengan ditahun sebelumnya. Dan pada tahun 2015 dibulan

desember  jumlah  pembiayaan  mengalami  penurunan  sebesar  Rp  62.625

sedangkan  Return  On  Equity (ROE)  mengalami  kenaikan  sebesar  0,22% dari

tahun sebelumnya.

Grafik 1.1

Laporan Keuangan Jumlah Pembiayaan dan ROE 

Pada BPRS Baiturridha Pusaka Periode Maret 2013-Maret 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Return On Asset (ROE)

Bank Pembiayaan Rakyat  Syariah Baiturridha Pusaka mengalami fluktuasi dari

tahun 2013 sampai dengan 2016. Tepatnya disetiap periode mengalami kenaikan.

Menurut teori yang ada ketika  jumlah pembiayaan naik maka Return On Equity

(ROE) mengalami kenaikan pula . namun dalam realita yang ada, ada  4 periode

yang tidak sesuai dengan teori yaitu ditahun 2013 tepatnya dibulan juni jumlah

pembiayaan  mengalami  penurunan sedangkan  Return  On Equity  (ROE) malah

mengalami kenaikan di tahun 2014 di bulan september ketika jumlah pembiayaan

naik Return On Equity (ROE) malah mengalami penurunan, di tahun 2015 bulan

september   ketika  jumlah  pembiayaan  naik  Return  On  Equity  (ROE)  malah
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mengalami  penurunan  dan  ditahun  2015  di  bulan  desember  ketika  jumlah

pembiayaan  turun  Return  On  Equity (ROE)  mengalami  kenaikan,  dan  ini

bertentangan dengan teori yang ada.

Dengan  semakin  banyaknya  kehadiran  bank  syariah  dengan  produk

pembiayaan serta  perkembangan  kinerja  bank  syariah  yang  cukup  pesat  yang

mengindikasinya  adanya  respon  positif  dari  masyarakat  terhadap  produk

pembiayaan  seperti  pembiayaan  Mudharabah  pembiayaan  Murabahah dan

pembiayaan Musyarakah maka akan timbul semakin ketatnya persaingan produk

bank syariah. Keadaaanya tersebut tentu saja menuntut bank syariah untuk ekstra

dalam meningkatkan kinerjanya.

Melihat berkembangnya jumlah produk pembiayaan dan dengan semakin

berkembangnya  perbankan syariah  di  Indonesia  membuat  penulis  tertarik  akan

perkembangan bank syariah dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap Retutn On

Equity  (ROE)  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Maka  penulis  tertarik  untuk

melakukan penelitian lebih mendalam tentang pembiayaan terhadap  Retutn On

Equity  (ROE) dari  perbankan syariah  sehingga dapat  memberikan pemahaman

yang  lebih  baik  tentang  Retutn  On  Equity  (ROE)  perbankan  syariah  ditengah

persaingan yang pelik dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan uraian diatas

maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  hal

tersebut  dengan  judul  Pengaruh  Jumlah  Pembiayaan Terhadap  Return  On

Equity  (ROE)  di  Bank  Pembiayaaan  Rakyat  Syariah  Baiturridha  Pusaka

periode Maret 2013-Maret 2016
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pembiayaan di Bank Pembiyaaan Rakyat

Syariah Baiturridha Pusaka Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh  Return On Equity (ROE) di Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Return On Equity

(ROE)  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Baiturridha  Pusaka  Bandung

secara parsial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk diketahui :

1. Pengaruh Jumlah  Pembiayaan  di  Bank  Pembiyaaan  Rakyat  Syariah

Baiturridha Pusaka Bandung

2. Pengaruh  Return On Equity (ROE) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Baiturridha Pusaka Bandung.

3. Pengaruh Jumlah Pembiayaan  terhadap Retutn On Equity  (ROE) di Bank

Pembiyaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka Bandung secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian 

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama

bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
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Penelitian ini  diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta

informasi  khususnya  kajian  ekonomi  perbankan  syariah  maupun  ekonomi

pembangunan 

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan

serta  dapat  dijadikan  tambahan  bacaan  ilmiah  keputusan  dalam  rangka

meningkatkan  ilmu  pengetahuan  serta  bahan  referensi  untuk  penelitian

selanjutnya.


