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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, 

bank yang bersifat konvensional dan bank yang berprinsip syariah. Bank yang 

bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya 

menjalankan sistem bunga (interest fee), sedangkan bank yang berprinsip 

syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan 

prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan 

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah. (Sastrawan, 2015:39) 

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, 

seperti halnya konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga 

intermediasi (intermediary institution), yaitu menyerap dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang 

membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah 

bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga 

tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (profit 

lost sharing principle). 

Dengan munculnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang spesifik membahas tentang perbankan syariah.
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Undang-undang tersebut ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar bagi 

dunia ekonomi syariah, terbukti setelah adanya undang-undang tersebut banyak 

lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah berdiri. Mulai dari bank 

umum syariah, unit usaha syariah, BPR Syariah, koperasi syariah, Baitul Maal 

Wattamwil (BMT), pegadaian syariah, asuransi syariah dan lembaga lain yang 

beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. 

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang secara kelembagaan 

sama dengan koperasi. Oleh karena itu, BMT operasionalnya tidak diawasi 

oleh Bank Indonesia. Fungsi BMT sama dengan bank, yaitu sebagai lembaga 

intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 

kekurangan dana. Seperti Bank Syariah, BMT juga memberikan jasa-jasa 

pembiayaan. Jasa-jasa yang terkait dengan jasa pembiayaan yang ditawarkan 

oleh BMT dikemas dalam produk-produk sama dengan yang ada dalam Bank 

Syariah, produk tersebut diantaranya adalah pembiayaan Mudharabah, 

Murabahah, Qardh dan Ijarah. 

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis 

perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan 

pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. 

Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang 

telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian shahibul 

maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial 

skill selama proyek berlangsung hal tersebut akan mempengaruhi perolehan 

laba bersih. (Fadhila, 2015:66) 
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Piutang murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana 

yang berprinsipkan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank bersifat pasti baik jumlah 

dan waktu penerimaannya. Keuntungan yang diperoleh bank dari piutang 

murabahah akan mempengaruhi perubahan laba bersih. Sedangkan pinjaman 

Qardh merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi 

bersifat sosial tanpa mengharapkan keuntungan hal tersebut akan berpengaruh 

pada perolehan laba bersih. 

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-

menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. 

Pembiayaan ijarah akan menghasilkan keuntungan yang bersifat pasti. Bank 

akan memperoleh keuntungan dari besarnya biaya sewa yang telah disepakati 

dengan nasabah di awal akad. Besarnya pendapatan yang diperoleh bank dari 

pembiayaan ijarah akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih. 

(Fatmawati, 2016:2) 

Dengan produk pembiayaan menjadi sangat penting merupakan 

kontribusi laba terbesar bagi bank, pembiayaan yang berpotensi menghasilkan 

keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh 

terhadaplaba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan 

atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba bank mengalami 

penurunan.  

Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan 

yang disalurkan kepada anggota mampu menghasilkan keuntungan yang 
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tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula 

pendapatan yang diterima oleh BMT. Pendapatan yang meningkat akan 

berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas BMT. Profitabilitas suatu 

BMT akan semakin membaik jika BMT memperoleh pendapatan yang tinggi 

dari pembiayaan-pembiayaan yang telah disalurkan kepada anggota. 

Beberapa studi empiris mengenai pengaruh jenis pembiayaan terhadap 

laba diantaranya dilakukan oleh Fatmawati (2016) menyimpulkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih 

dan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba 

bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap laba bersih. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan (2015) menghasilkan 

Pembiayaan murabahah, biaya operasional dan Cost of credit berpengaruh 

secara serempak terhadap Laba PT. Bank Mega Syariah Area Sulawesi.Biaya 

operasional berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap Laba PT. 

Bank Mega Syariah Area Sulawesi. Cost of credit berpengaruh secara negatif 

tetapi signifikan terhadap Laba PT. Bank Mega Syariah Area Sulawesi. 

Pembiayaan murabahah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Laba PT. Bank Mega Syariah Area Sulawesi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut tampak bahwa pengaruh jenis-

jenis pembiayaan terhadap perubahan laba tidak konsisten. Hal tersebut dapat 

terjadi karena perbedaan sampel penelitian, tahun penelitian, serta kondisi 

perekonomian. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya (researchgap) menjadi 
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alasan peneliti melakukan penelitian ini. Alasan lain, peneliti melakukan 

penelitian ini adalah perubahan laba penting untuk kelancaran operasional 

perusahaan dan merupakan wujud tanggung jawab manajemen perusahaan 

kepada stakeholders. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada 

penelitian jenis pembiayaan dan objek penelitian, pada penelitian ini jenis 

pembiayaan yang digunakan adalah Pembiyaan Mudharabah, Murabahah, 

Qardh, Ijarah dan laba bersih indikator yang digunakan adalah SHU (Sisa 

Hasil Usaha). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT 

Mitra Muamalah Jepara, dengan berkembangnya BMT seperti sekarang ini 

merupakan intermediasi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam jasa 

keuangan. Dengan hadirnya KSPPS BMT Mitra Muamalah di Jepara dapat 

mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan telah memiliki 10 

cabang yang tersebar di setiap kecamatan di kabupaten Jepara termasuk pada 

Pulau Karimunjawa, hal tersebut juga mempengaruhi perolahan laba 

dikarenakan produktivitas yang meningkat.  

KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara sangat diminati oleh masyarakat 

karena manajemen yang digunakan bersifat terbuka, dapat diakses oleh 

masyarakat umum, mudah mendapat informasi  serta penanganan yang cepat 

dalam melakukan transaksi, hal inilah salah satu alasan peneliti memilih objek 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara serta pada objek tersebut belum 

pernah dilakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap laba 

bersih. 
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Berikut ini menyajikan data rata–rata perkembangan pembiayaan pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara selama periode 2011 – 2015 

Table 1.1 

Perkembangan Pembiayaan 

KSPPS BMT Mitra Muamalah Periode 2011 - 2015 

  (Dalam Jutaan Rupiah) 

Tahun MRB MDH QORD IJR Laba (+/-) 

2011 328,189.73  185,836.45  19,225.45              -        3,552.55    

2012 303,223.17  420,850.67  6,617.58              -        4,364.17  22.85% 

2013 422,436.50  547,700.25  60,571.75              -        8,528.83  95.43% 

2014 469,198.00  762,909.92   37,888.50              -        4,357.08  -48.91% 

2015 360,987.67  848,839.75  119,003.75  81,741.75    21,408.75  391.36% 

  Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata – rata pertumbuhan laba 

pada 2012 mengalami kenaikan sebesar 22.85 % dan pada tahun selanjutnya 

mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan 

sebesar (48.91%) dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan terbesar yaitu 

sebesar 391.36% di karenakan pada tahun 2015 ada penambahan jenis 

pembiayaan ijarah dan ada beberapa peningkatan pembiayaan. 

Pada tahun 2011- 2013 laba mengalami peningkatan begitu juga 

dengan pembiayaan juga mengalami peningkatan walaupan ada beberapa 

pembiayaan yang mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Akan tetapi 

pada tahun 2014 ketika hampir dari semua pembiayaan mengalami 

peningkatan perolehan laba mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 

sebesar (48.91%). 

Fenomena ini menunjukan adanya ketidaksesuaian antara perolehan 

laba bersih dengan jenis pembiayaan, oleh karena itu perlu dilakukan 
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penelitian lebih lanjut dan membandingkan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengambil judul tentang  

“ PengaruhPembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh dan Ijarah 

Terhadap Laba Bersih Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Periode 2011-

2015 “ 

1.2. Ruang Lingkup 

Penulisan membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. 

Batasan ini dilakukan agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan. Penelitian 

ini dibatasi pada laporan keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah yang 

berkaitan dengan pembiayaan dan laba pada periode 2011-2015. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba bersih 

KSPPS BMT Mitra Muamalah periode 2011 - 2015 ? 

2. Bagaimana pengaruh piutang Murabahah terhadap Laba bersih KSPPS 

BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015 ? 

3. Bagaimana pengaruh pinjaman Qardh terhadap Laba bersih KSPPS 

BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015 ? 

4. Bagaimana pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Laba bersih KSPPS 

BMT Mitra Muamalah periode 2011 - 2015 ? 
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5. Bagaimana pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh 

dan Ijarah terhadap Laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah 

periode 2011 – 2015 ?  

6. Variabel–variabel pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh dan 

Ijarah manakah yang dominan mempengaruhi Laba bersih KSPPS 

BMT Mitra Muamalah ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba bersih 

KSPPS BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015. 

2. Menganalisis pengaruh piutang Murabahah terhadap Laba bersih 

KSPPS BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015. 

3. Menganalisis pengaruh pinjaman Qardh terhadap Laba bersih KSPPS 

BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015 secara. 

4. Menganalisis pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap Laba bersih 

KSPPS BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015. 

5. Menganalisis pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh 

dan Ijarah terhadap Laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah 

periode 2011 – 2015. 

6. Menganalisis variabel pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh 

dan Ijarah. Mana yang dominan berpengaruh terhadap Laba bersih 

KSPPS BMT Mitra Muamalah periode 2011 – 2015. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Selain dari tujuan di atas, diharapkan juga dari penelitian memberikan 

manfaat bagi : 

1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh dan 

Ijarah terhadap laba bersih lembaga keuangan mikro syariah, 

khususnya KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

2. Bagi KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebegai alat ukur untuk 

mengambil kebijakan dalam menentukan dan evaluasi, serta 

untukmenentukan arah pengembangan KSPPS BMT Mitra Muamalah 

di masa yang akan datang. 

3. Bagi UNISNU 

Bagi UNISNU, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam bidang menejemen Lembaga Keuangan Syariah serta 

dapat dijadikan sebagai referensi khususnya yang berkaitan dengan 

pembiayaan serta hal-hal yang berkaitan dengan profitabilitas BMT. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Perumusan sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penelitian, sehingga 
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dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui maksud dilakukannya 

penelitian skripsi : 

Bab I Pendahuluan,  

Untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, dalam pendahuluan ini di dalamnya membahas beberapa unsur 

yang terdiri dari: latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori,  

Diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari 

variabel penelitian. Dalam hal ini terdiri dari : laba, pembiyaan, pembiayaan 

mudharabah, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan ijarah, 

pengertian BMT, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan 

perumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian,  

Dalam bab ini memuat, yakni terdiri dari: variabel penelitian dan definisi 

oprasional, jenis data, sumber data dan wujud data, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode 

analisa.  
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari : 

gambaran umum obyek peneliltian, analisis data, hasil penelitian (berisi 

deskripsi data dan pengujian hipotesis), dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini dalam skripsi akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang 

ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.  

 


