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ABSTRAK

Perbankan mempunyai peranan penting dalam membangun sistem
perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai
intermediasi atau perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan
pihak yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi pada bank membuat bank
memiliki posisi yang strategis dalam perekonomian. Kerja sama dalam
pembiayaan mudharabah memberikan keuntungan bagi pihak bank dan nasabah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan seberapa
besar pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap profitabilitas PT.Bank
Syariah Mandiri pada tahun 2012-2014. Rasio yang digunakan untuk melihat
profitabilitas dalam penelitian ini yaitu rasio Raturn On Asset (ROA). ROA
menunjukan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari
pengelolaan yang dimiliki. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan
memanfaatkan aseet yang dimilikinya. Sampel penelitian ini adalah laporan
keuangan per Triwulan yaitu bulan Maret, Juni, September, Desember dari tahun
2012-2014. Data di uji dengan Asumsi Klasik, sedangakan analisis data yang di
gunakan Regresi Sederhana dan melihat besaran pengaruhnya dari uji rentabilitas.
Hasil penelitian ini ialah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan
Bagi Hasil Mudharabah terhadap tingkat Profitabilitas yang di ukur melalui rasio
Return On Asset (ROA). Sebesar 55.2% pendapatan bagi hasil mudhrabah
mempengaruhi Profitabilitas dan 44,8% lagi dipengaruhi oleh faktor lainnya.
Dengan demikian manajemen yang baik dan pemanfaatan modal yang baik dapat
memberikan tingkat profitabilitas yang signifikan.

ix

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat
berkembang. Hampir di seluruh kota di Indonesia, dari mulai bank umum
syariah, bank pembiayaan syariah maupun unit usaha syariah dari bank
konvensional. Bank merupakan suatu lembaga yang melakukan tiga fungsi
utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan
jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan
yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi
umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima
titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk
keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan
sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikan, fungsi–fungsi utama
perbankan modern yaitu menerima simpanan, menyalurkan dana, dan
melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
umat Islam.1
Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah
menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan
dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber
dana berasal dari modal inti (core capital) dan dana pihak ketiga, yang terdiri
dari dana titipan (wadi’ah) dan kuasi ekuitas (mudarabah account).
1

Amir Machmud, Bank Syariah, ( Jakarta : Erlangga, 2010), h. 16.
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2

Modal inti adalah modal yang berasal dari para pihak pemilik bank,
yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan,
dan laba ditahan. Modal yang disetor hanya aka ada apabila menyertakan
dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dan
berikutnya, dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual
tambahan saham baru. Cadangan adalah sebagian laba bank yang tidak
dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di
kemudian hari. Sementara itu, laba ditahan adalah sebagai laba yang
seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para
pemegang sham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
diputuskan untuk ditanam kembali bank. Modal inti inilah yang berfungsi
sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan
melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (wadi’ah) atau
pinajaman (qard).
Salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank
konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja
sama usaha, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan
tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk
bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dalam pembiayaan kerja
sama usaha, dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan
mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah, bank memberikan
pembiayaan 100% dari kebutuhan modal nasabah. Pembiayaan mudharabah
merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan

3

nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank
syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan
usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank
syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat
akad.2
Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan
landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Seacara
syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Prinsip ini, bank
islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan
pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak
sebagai mudharib “pengelola” sedangkan penabung bertindak sebagai
shahibul maal “penyandang dana”. Antara keduanya diadakan akad
mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.
Dengan adanya pengaturan bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini
dilandasi oleh pemikiran bahwa perbankan nasional sebagai suatu sistem,
perlu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat dan bahwa perbankan
dengan prinsip bagi hasil merupakan perbankan alternatif yang berlandaskan
pada nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan keyakinan mayoritas
masyarakat. Serta bahwa secara faktual perbankan dengan prinsip bagi hasil
dalam berbagai hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan
konvensional yang berdasarkan bunga.3

2

Ismail, Perbankan Syari’ah, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 168.
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 44.
3

4

Bank harus senantiasa menjaga profitabilitasnya untuk menjaga
keberlangsungan usahanya. Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan
dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis
dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Karena rasio-rasio
tersebut mengukur tingkat efisensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank
yang bersangkutan.
Rasio untuk mengukur profitabilitas dicantumkan dalam peraturan
Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 pasal 4 ayat 4. Penilaian profitabilitas
yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank dapat menggunakan
rasio ROA (Return On Asset). Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda
dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional), namun dengan
adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang
menyangkut bank syariah antara lain UU No. 10 Tahun 1998, sebgai revisi
UU No. 7 Tahun 1992. Tentu saja baik organisasai bank syariah terdapat
perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas
syariah dalam struktur organisasi dan adanya sisitem bagi hasil.4
Tabel 1.1 Data Pendapatan Bagi Hasil mudharabah dan
Tingkat ROA (Retun On Asset) Tahun 2012 – 2014
Tahun

Pendapatan Bagi Hasil Triwulan
(dalam jutaan rupiah)

ROA

151.577
311.156
469.479
629.465

2,17%
2,25%
2,22%
2,25%

2012
I
II
III
IV
4

Wirdyaningsih,Bank dan Asuransi Islam Indonesia, cet ke 2, (Jakarta: kencana 2006),

h. 52
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2013
I
II
III
IV

133.802
267.180
406.845
543.973

2,56%
1,79%
1,51%
1,53%

2014
I
115.981
1,77%
II
235.319
0.66%
III
344.400
0.80%
IV
420.136
0,17%
Sumber: Data Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2014.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan
bagi hasil mudharabah yang sedikit tidak mempengaruhi untuk rendahnya
presentasi ROA, maupun sebaliknya tingkat pendapatan bagi hasil
mudharabah yang tinggi tidak menjamin tingginya presentasi ROA. Pada
tahun 2012 – 2014, jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah menunjukan
adanya kenaikan disetiap triwulannya dan juga terjadi pada tingkat ROA nya.
Sedangkan pada tahun 2014 ketika jumlah pendapatan bagi hasil mudhrabah
mengalami kenaikan disetia triwulannya, tetapi tingkat ROA nya terjadi
penurunan.
Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan diatas peniliti
tertarik untuk meneliti tentang “ Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah
terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2014”.

B. Pembatasan Masalah
Penulis memberi batasan-batasan tertentu sehingga penulisan skripsi ini
menjadi lebih terarah dan tepat sasaran, di antara batasan-batasan tersebut
adalah :
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1. Pada Bank Mandiri Syariah, masalah yang dibatasi hanya pengaruh
pendapatan bagi hasil mudharabah dengan menggunakan rasio ROA
(Return on Asset).
2. Objek penelitian adalah Pendapatan bagi hasil mudharabah di Bank
Mandiri Syariah.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan Uraian di atas masalah yang dapat di identifikasikan dari
persoalan tersebut yaitu :
1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap
Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri ?
2. Berapa besar pengaruh Pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap
Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri?

D. Penjelasan Istilah
Dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah sebagai penunjang
yang menjelaskan tentang arti dalam dunia perbankan dan pembiayaan dalam
perbankan yaitu antara lain :
1. Perbankan adalah segala sesuatu menyangkut tentang bank, mencakup
tentang kelembagaan, kegiatan usaha Wserta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (orang/benda), yang ikut
membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang 5 . Pengaruh

5

Daryanto ss, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Apollo, 1980), h.211
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dalam penelitian ini diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari
pendapatan bagi hasil.
3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.6
4. Bank umum syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.7
5. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank umum
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit
kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit
syariah.8
6. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.9
7. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum
syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.10
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Zainuddin, Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 5.
. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syari’ah, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama,
2012), h. 15
8
Ibid.,
9
Ibid.,
10
Ibid.,
7
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8. Mudharabah adalah akad perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk
melakukan keja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar
100% yang disebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai
pengelola usaha, disebut mudharib.11
9. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk
selama periode tertentu. Pendapatan dalam penelitian ini adalah
pendapatan bagi hasil dari produk mudharabah.
10. Bank

Syariah

Mandiri

adalah

Suatu

lembaga

keuangan

yang

menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah
Mandiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang
terdafar di Bank Indonesia.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penilitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap
Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan bagi hasil
Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini sebagai pertimbangan bagi pihak bank syari’ah dalam
menentukan

11

Ibid.,

kebijakan-kebijakan

dalam

rangka

mengoptimalkan
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pendapatan mudharabah sehingga dapat tercapai tingkat prrofitabilitas
yang maksimal.
2. Bagi pihak lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, umumnya
mengenai dunia perbankan, khususnya mengenai bank syariah dan sebagai
bahan perbandingan peneliti lainnya serta bahan masukan atau referensi
guna menambah informasi.
3. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah
pengetahuan

tentang

bank

syariah

khususnya

penerapan

prinsip

mudharabah sehingga dapat membandingkan antara teori dan fakta yang
terjadi di lapangan.

F. Hipotesis
Adapun hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
H0

= Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil
mudrabah terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

Ha

= Tidak dapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi hasil
mudharabah terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti penulisan skripsi
ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam lima bab,
sebagaimana tersebut di bawah :
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BAB I

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian,

penjelasan

istilah,

hipotesis,

dan

sistematika

pembahasan.
BAB II

Mepaparkan tentang pandangan terhadap realita sosial meliputi
pengertian Bank Syariah, Pengertian Mudharabah, Pelaksanaan
Mudharabah terhadap Bank Syari’ah, Sistem Bagi Hasil pada Bank
Syariah, Rasio keuangan pada Bank Syariah.

BAB III Adalah Metodologi Penelitian, yang meliputi jenis data yang
dibutuhkan, penentuan sumber data, Metode Pengumpulan Data,
Teknik Analisa Data.
BAB IV Merupakan hasil Laporan penelitian, yang meliputi, pembahasan
hasil penilitian, dan pembuktian hipotesis.
BAB V

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran
seputar topik pembahasan.

