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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Agama Islam memiliki pemahaman yang luas, sehingga tidak dibatasi 

oleh zaman maupun batasan daerah yang dikhususkan. Yang artinya ajaran Islam 

mencakup segala aspek kehidupan umat manusia sepanjang masa dan telah 

sempurna ajarannya serta ketentuannya, hal ini diungkapkan dalam potongan ayat 

dalam QS.Al-Maidah ayat 3 yaitu: 

ِدْينًا االْسََلمََ لَك نَ  َوَرِضْيتَ  نِعَمتِيَْ َعلَْيك نَْ اَتَْمْمتَ  وََ ِدينَك ن لَك نَْ اَْكَمْلتَ  اَْليَْومََ    

Terjemahnya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan 

telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi 

agamamu”. QS.Al-Maidah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Alloh 

telah mencukupkan serta menyempurnakan agama Islam untuk ummat-Nya. 

Salah satu aspek cakupan ajaran Islam yang menjadi perhatian sejak 

masa Nabi Muhammad SAW yaitu masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan 

umat manusia. Yang dimana ketentuan-ketentuan kegiatan perekonomian telah 

diatur oleh ajaran Islam dengan sedemikian rupa sehingga menjadi perekonomian 

yang berbasis syariah dan tidak menentang ajaran Islam. Salah satu bagian 

terpenting dari kegiatan ekonomi syariah yaitu sistem keuangan syariah. Dengan 

adanya sistem tersebut, untuk mewujudkan perekonomian yang berbasis syariah 

maka didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam.  

Perbankan Syariah merupakan salah satu instansi yang bergerak pada 

bidang keuangan yang berbasis syariah. Eksistensi Bank Umum Syariah pada 
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awalnya dilandasi oleh ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 setelah itu dialihkan ke 

UU No. 10 Tahun 1998 yang membahas Perbankan. Di tahun 2008 dibuatlah 

undang-undang tersendiri untuk perbankan syariah, yang dimana undang-undang 

tersebut adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan 

diatur berdasarkan ajaran syariat Islam dalam perundang-undangan tahun 2008 

tersebut. 

Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesa tidak kalah cepat 

dengan negara-negara yang lainnya. Perkembangan BUS menunjukkan nilai yang 

terbilang menakjubkan. Di Indonesia Perbankan syariah mendapatkan nilai rata-

rata sebesar 30%-40%, lebih besar daripada perkembangan perbankan 

konvensional yang memiliki nilai kisaran 12% (Sjahdein,2014:97). 

Lembaga    Keuangan    didefinisikan    oleh    Kasmir  dalam  buku 

Andri Soemitro (2009:28) yang diberi judul Bank dan Lembaga Keuangan 

Syariah yaitu semua instansi yang beroperasi pada bidang  keuangan, 

menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Pada perbankan  

syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat yang salah 

satunya yaitu pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah ini merupakan 

produk perbankan syariah yang tergolong besar digunakan oleh perbankan  

syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ashraf..Usmani mengatakan 

bahwa murabahah menempati sebanyak 66% dari semua transaksi investasi bank- 

bank syariah di dunia. Sementara itu Maulana Taqi Usmani memprediksi lebih 

dari 80% produk investasi serta pembiayaan dari BUS dan UUS di Indonesia 

menggunakan transaksi pembiayaan murabahah (Sjahdein, 2014:190). 
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Pembiayaan atau kredit yang diberikan haruslah memegang teguh pada 

keyakinan atau prinsip ajaran islam begitupun dalam menjalankan kegiatan usaha 

yang    lain,    hal     tersebut     masuk     dalam  UU No. 10  tahun 1998,    pada 

pasal 29 ayat 3, sehingga dalam  menjalankan  usahanya  bank  syariah  harus 

melakukan hal-hal yang tidak dapat merugikan bank serta kepentingan masyarakat 

yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Sehingga ketika BUS 

melakukan transaksi pembiayaan, BUS harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Pada 

penelitian ini, penulis menduga Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan penyebab yang dapat mempengaruhi 

pembiayaan khususnya pada transaksi murabahah. 

Faizatin menuliskan dalam bukunya bahwa Sunariyah (2012:36) 

mengatakan pinjaman memiliki harga yang disebut dengan suku bunga, yang 

berbentuk persentase dari uang yang pinjamkan persatuan waktu yang telah 

disepakati. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan dengan menggunakan 

instrumen BI Rate, selang beberapa tahun dengan melihat berbagai macam  

kondisi serta mempertimbagkan dalam segala hal, suku bunga acuan BI Rate 

diganti menjadi BI 7 Day (Reverse) Repo Rate. Sebagai suku bunga acuan baru 

yang memiliki ikatan lebih kuat terhadap suku bunga pasar uang, sifatnya yang 

transaksional atau diperdagangkan, serta memajukan pendalaman pasar keuangan, 

terkhusus pada penggunaan instrumen repo (Website: Bank  Indonesia). Pada 

hakikatnya Bank Syariah seharusnya tidak terpengaruh dengan suku bunga acuan 

ini karena bank yang menggunakan sistem syariah dalam usahanya  harusnya  



 

 4   
 

melakukan pembagian hasil yang telah disepakati serta pelaksanaanya pula 

haruslah sesuai terhadap ajaran syariat Islam namun menurut Karim (2008:278) 

bank yang menggunakan sistem syariah tetap melihat bunga pasar untuk 

menentukan besar dan kecilnya margin atau keuntungan dari pembiayaan 

murabahah dan juga penentuan kisaran margin ini berlandaskan dari usulan dan 

saran dari rapat Tim ALCO (asset/liability management cimmitte). Karena adanya 

pendapat tersebut maka penulis tertarik dalam meneliti apakah Suku Bunga 

benar-benar berpengaruh terhadap pembiaayan murabahah atau tidak. 

Dana terbesar yang dimiliki oleh bank dalam menjalankan usahanya yaitu 

dana dari masyarakat, sehingga dana ini sangat berpengaruh terhadap 

keberlangsungan kegiatan bank. Maka dari itu sesudah bank menghimpun dana 

masyarakat atau nasabahnya dana tersebut kembali bank salurkan ke masyarakat 

atau nasabah yang membutuhkan, dengan cara menggunakan produk bank yang 

biasa dikenal dengan istilah kredit atau pada bank syariah dikenal dengan istilah 

pembiayaan (Ryad dan Yuliawati, 2017:1537). Sehingga menjadi tolak ukur 

keberhasilan bank jika dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan dana 

yang bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat. Dari penjelasan tersebut 

penulis tertarik dalam meneliti apakah DPK benar berpengaruh atau tidak 

terhadap pembiayaan. Khususnya pada pembiayaan jual beli murabahah. 

Rasio dalam laporan keuangan perbankan tidak dapat dihilangkan karena 

rasio-rasio pada laporan keuangan memiliki kegunaan tolak ukur sendiri terhadap 

suatu usaha, begitupula pada rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) ini yang 

dimana berfungsi untuk memperlihatkan tingkat kecukupan modal. Sehingga 
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semakin tinggi nilai rasio CAR maka kepercayaan masyarakat pun semakin 

meningkat sehingga profitabilitas perusahaan juga meninggkat. CAR memiliki 

ketentuan minimum yang telah ditentukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia 

sebesar 8%. Karena dengan adanya modal yang terbilang besar, maka manajemen 

bank dapat dengan leluasa memposisikan dananya terhadap transaksi atau 

kegiatan yang menguntungkan untuk meninggikan profitabilitas (Rahmani, 

2017:304). Karena nasabah banya yang berminat terhadap pembiayaan murabahah 

maka besar kemungkinan pembiayaan ini salah satu menjadi pemasukan terbesar 

bagi Bank dan dapat meningkatkan profitabilitas. Dengan melihat pembahasan 

mengenai CAR diatas penulis menyimpulkan bahwa semakin banyak nilai CAR 

yang didapatkan bank maka pembiaayan yang dapat disalurkan kepada nasabah 

pun semakin meningkat. Karena itu penulis tertarik dalam meneliti apakah CAR 

ini benar-benar berpengaruh atau tidak terhadap pembiayaan murabahah. Serta 

apakah variabel-variabel dalam penelitian yang penulis gunakan berpengaruh 

secara bersama-sama atau tidak. 

Machmud dan Rukmana menjelaskan dalam bukunya bahwa (2010:26) 

bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagi 

instansi perantara nasabah yang memilikidana berlebih sehingga berniat untuk 

menyimpan dananya ke bank dengan nasabah yang membutuhkan dana atau akan 

melakukan pembiayaan. Sehingga perlunya dana untuk menjalankan fungsi 

tersebut secara baik, yang dimana dana bersumber dari modal inti serta dana dari 

masyarakat atau pihak ketiga yang dapat diambil kapan saja secara berangsur- 

angsur ataupun sekaligus. Sehingga perbankan yang mengambil sistem syariah 
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dalam proses kegiatan usahanya dihadapkan pada tantangan untuk selain 

mengedepankan aspek syariah tetapi juga  mengedepankan  produk-produk 

syariah bukan hanya dasar pertimbangan syariah semata mengingat potensi pasar 

perbankan syariah yang ada di Indonesia adalah mayoritas beragama islam. 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang tercatat sebagai bank yang 

menggunakan sistem syariah pertama di Indonesia terhitung sejak 1 November 

1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H pun pasti menggunakan akad dalam 

menjalankan bisnis bank syariah,  salah  satunya  yaitu  akad  murabahah.  

Sebagai pelopor dalam bank yang menggunakan sistem syariah tentunya Bank 

Muamalat Indonesia harus selalu mengalami peningkatan dalam usahanya 

sehingga dapat terus eksis dalam dunia perbankan. Sehingga salah satu usaha 

untuk tetap dikenal yaitu dengan mensosialisasikan akad, produk serta jasa apa 

saja yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Sebagai akad pembiayaan yang 

banyak digunakan, akad murabahah harus terus di perhatikan agar aspek 

syariahnya tidak hilang. 

Dari uraian penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis 

ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai “Pengaruh Suku Bunga, Dana Pihak 

Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan 

Murabahah Di Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)”. 

1.2 Batasan Masalah 

 

Penelitian ini agar tidak merambat serta memiliki fokus masalah dan 

tujuan yang baik sehingga masalah pada penelitian ini terfokus terhadap pengaruh 
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Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Terhadap Pembiayaan Murabahah. 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam latar belakang dan batasan 

masalah maka permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan 

Murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk? 

2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk? 

4. Apakah Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pembiayaan 

murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah. 

2. Untuk mengetahui Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembiayaan murabahah. 

3. Untuk mengetahui Capital Adequacy Ratio (CAR)  berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
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4. Untuk mengetahui Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio 

berpenharuh secara simultan (bersama-sama) terhadap pembiayaan 

murabahah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, diantaranya adalah : 

1. Manfaat teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang 

lebih mendalam mengenai pengaruh Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga 

(DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan 

Murabahah. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi untuk 

memperluas pengetahuan menganai pengaruh Suku Bunga Rate, Dana 

Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

pembiayaan Murabahah. 

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih wawasan 

mendalam mengenai pembiayaan murabahah berdasarkan pengaruh Suku 

Bunga, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi perbankan di Indonesia 

khususnya perbankan syariah dalam usaha menentukan tingkat margin 

pembiayaan Murabahah. 
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b. Bagi masyarakat umum 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat di lingkungan 

masyarakat berupa infomasi tentang pengaruh Suku Bunga, Dana Pihak Ketiga 

(DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan Murabahah di 

bank syariah. 

c. Bagi peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut, 

serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


