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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Saat ini ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat, studi dan konsep mengenai ekonomi syariah tidak hanya dilakukan di 

Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan Negara non muslim 

pun seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa banyak  melakukan 

penelitian mengenai konsep ekonomi syariah. Terlebih setelah terjadi serangkaian 

krisis yang menimpa Negara-negara kapitalisme yang tiada hentinya, sehingga 

ada pemikiran diperlukan  sistem  ekonomi baru sebagai pengganti  sistem  

ekonomi liberal atau kapitalisme yang dianggap gagal. Faktor utama dari 

kegagalan sistem  pasar adalah adanya  sistem  bunga, yang dirasakan jauh dari 

prinsip keadilan yang menjadi pondasi utama dalam prinsip ekonomi syariah 

(Miftahurrohman, 2016).  

Salah satu turunan dari ekonomi syariah adalah perbankan syariah, dimana 

bank syariah dalam prakteknya berlandasakan landasan Islam yaitu Al-Qur’an    

dan Al-Hadits, yaitu menghilangkan sistem bunga yang selama ini menjadi    

kekuatan    utama   ekonomi    kapitalis.    Hal   ini    didasarkan    pada   Al-Quran 

surat Al Baqarah ayat 275-279, QS. Al-Imran ayat 130, QS. An-Nisa ayat 160-

161 yang semuanya itu menegaskan akan diharamkannya riba atau bunga. Oleh 

karenanya wajar  bila  kita  melihat  sistem  kapitalis  yang  saat  ini  masih  

menjadi kiblat banyak negara, merupakan sistem yang sebenarnya keropos dan 

sangat rentan terhadap krisis dan resesi (Miftahurrohman, 2016). 
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Pertumbuhan perbankan syariah nasional relatif cukup pesat, dari mulai 

tahun 2009 hingga akhir tahun 2015 terjadi penambahan sekitar 6 bank baru. Pada 

tahun 2015, jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 12 bank, jumlah kantor bank 

syariah sebanyak 2,145. Bank syariah sebagai lembaga lembaga keuangan, 

memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui 

skim  atau skema pembiayaan, baik itu yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual 

beli, sewa, dan lain-lain. Berikut tabel perkembangan komposisi pembiayaan 

perbankan syariah dari tahun 2011-2016. 

Tabel 1.1 

 Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah 

 (dalam miliar Rupiah) 
Komposisi Pembiayan 

Akad 2011 2012 2013 2014 2015 

Akad Mudharabah 75.807 99.361 106.851 122.467 168.516 

Akad Musyarakah 246.796 321.131 426.528 567.658 652.316 

Akad Murabahah 2.154.494 2.854.646 3.546.361 3.965.543 4.491.697 

Akad Salam 20 197 26 16 15 

Akad Istishna 23.673 20.751 17.614 12.881 11.135 

Akad Ijarah 13.815 13.522 8.318 5.179 6.175 

Akad Qordh 72.095 81.666 93.325 97.709 123.588 

Multijasa 89.230 162.245 234.469 233.456 311.729 

Total Pembiayaan 2.675.930 3.553.520 4.433.492 5.004.909 5.765.171 

      Sumber: www. spsperbankansyariah.co.id 

Kinerja komposisi pembiayaan bank syariah tetap tumbuh walaupun 

memang ada beberapa perlambatan di berbagai sektor. Perlambatan tersebut 

seperti terpapar pada tabel di atas akad mudharabah hanya mampu tumbuh 

sebesar 37,60% saja di tahun 2015, tren perlambatan ini juga terjadi pada 

pembiayaan murabahah yang hanya mampu tumbuh sebesar 13,3% saja di tahun 
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2015. Rupanya perlambatan ekonomi global turut, menghambat pertumbuhan laju 

perbankan syariah di berbagai sektor. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1) 

disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah  

kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau 

bentuk lainna yang dipersamakan dengan itu”. Pertumbuhan setiap bank sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana 

masyarakat, baik berskala kecil ataupun besar dengan masa pengendapan yang 

memadai. 

Warjiyo (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan kredit  dipengaruhi oleh 

penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang 

bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK), persepsi bank dari usaha debitor, dan 

kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan, jumlah kredit macet dan LDR 

(Loan to Deposit Ratio). Suseno dan Piter (2003) menambahkan bahwa indikator 

yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk mengeluarkan kredit 

kepada debitor adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin 

dalam Return On Asset (ROA). Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

syariah, akan tetapi pada penelitian ini adalah Pembiayaan Bermasalah, 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak 

bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya 

untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah 
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disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005). 

Pembiayaan bermasalah merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan 

kerugian akibat risiko kredit. Besarnya Pembiayaan bermasalah mencerminkan 

tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan (kredit) yang dijalankan 

oleh bank (Adnan, 2005).  

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran 

pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah maka akan 

semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah 

yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit 

karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Penelitian Suwarsi 

(2007) dan Maula (2009) menemukan bukti empiris bahwa pembiayaan 

bermasalah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan Arianti dan 

Muharam (2012), Giannini (2013), Jamilah (2016) dan Miftahurrohman (2016) 

menemukan bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan. 

Selain pembiayaan bermasalah, faktor lain yang mempengaruhi 

pembiayaan adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

seluruh aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 

tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, 

pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum maka semakin besar pula sumber daya finansial 
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yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi 

potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.  Penelitian Suwarsi 

(2007), Giannini (2013)  dan Jamilah (2016) menemukan bukti empiris bahwa 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh positif terhadap 

pembiayaan. Hal ini berbeda dengan penelitian Murdiyanto (2012) dan 

Miftahurrohman (2016) menemukan bukti empiris bahwa Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.  Sedangkan Pratin 

dan Adnan (2005) dan Arianti dan Muharam (2012) menemukan bahwa 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan adalah Dana Pihak Ketiga. 

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan 

yang terdapat pada sisi aset neraca bank. Besar kecilnya dana yang berhasil 

dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan 

oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan (Antonio, 2001). Penelitian yang 

dilakukan Pratin dan Adnan (2005), Arianti dan Muharam (2012), Murdiyanto 

(2012), Qolby (2013), Miftahurrohman (2016) dan Jamilah (2016) menunjukkan 

dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan. Sedangkan 

Maula (2009) menemukan bukti empiris bahwa dana pihak ketiga memiliki 

pengaruh negatif terhadap pembiayaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dirangkum research gap 

pada Tabel 1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Research Gap 

Hubungan Antar Variabel Peneliti, Tahun Hasil Penelitian 

Pengaruh pembiayaan 

bermasalah terhadap 

pembiayaan 

Suwarsi (2007)  Negatif signifikan 

Maula (2009) Negatif signifikan 

Purnomo dan Santoso (2015) Positif signifikan 

Arianti dan Muharam (2012),  Tidak berpengaruh signifikan 

Giannini (2013),  Tidak berpengaruh signifikan 

Jamilah (2016)  Tidak berpengaruh signifikan 

Miftahurrohman (2016) Tidak berpengaruh signifikan 

Pengaruh Kewajiban 

Penyediaan Modal 

Minimum terhadap 

pembiayaan 

Suwarsi (2007),  Positif signifikan 

Giannini (2013)   Positif signifikan 

Jamilah (2016) Positif signifikan 

Murdiyanto (2012)  Negatif signifikan 

Miftahurrohman (2016) Negatif signifikan 

Purnomo dan Santoso (2015) Negatif signifikan 

Pratin dan Adnan (2005)  Tidak berpengaruh signifikan 

Arianti dan Muharam (2012) Tidak berpengaruh signifikan 

Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga (DPK) terhadap 

pembiayaan  

Pratin dan Adnan (2005) Positif signifikan 

Arianti dan Muharam (2012),  Positif signifikan 

Murdiyanto (2012),  Positif signifikan 

Qolby (2013),  Positif signifikan 

Miftahurrohman (2016)  Positif signifikan 

Jamilah (2016) Positif signifikan 

Purnomo dan Santoso (2015) Positif signifikan 

Maula (2009) Negatif signifikan 

Sumber: beberapa jurnal yang dikembangkan untuk penelitian ini. 

Selain adanya research gap, dalam penelitian ini juga muncul fenomena 

mengenai pertumbuhan Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum, Dana Pihak Ketiga (DPK), pada bank umum 

syariah periode 2011-2016 yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah, Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum, Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Komposisi Rasio Keuangan  

Rasio 2011 2012 2013 2014 2015 

Pembiayaan 102.655 147.505 184.122 199.33 203.894 

Growth  43.69% 24.82% 8.26% 2.29% 

Pembiayaan 

Bermasalah 

2.52% 2.22% 2.62% 4.33% 4.73% 

Growth  -11.90% 18.02% 65.27% 9.24% 

KPMM 16.63% 14.13% 14.42% 15.74% 14.09% 

Growth  -15.03% 2.05% 9.15% -10.48% 

DPK 115.415 147.512 183.534 217.858 215.339 

Growth  27.81% 24.42% 18.70% -1.16% 

Sumber: www. sps perbankan syariah.co.id 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui pembiayaan dari tahun 2011 hingga 

2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 dengan pertumbuhan 43,69% 

menurun di tahun 2013 menjadi 24,82% dan terus menurun hingga tahun 2015 

menjadi 2,29%. Begitupula untuk pertumbuhan pembiayaan bermasalah  di tahun 

2012 sebesar -11,90% kembali meningkat menjadi 18,02% di tahun 2013 dan 

terus meningkat di tahun 2014 menjadi 65,27% akan tetapi di tahun 2015 

mengalami penurunan menjadi 9,24%. 

Pertumbuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di tahun 2012 

sebesar -15,03% kembali meningkat menjadi 2,05% di tahun 2013 dan terus 

meningkat di tahun 2014 menjadi 9,15% akan tetapi di tahun 2015 mengalami 

penurunan menjadi -10,48%.  Begitupula pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang 

juga cenderung menurun hingga tahun 2015. Pada tahun 2012 pertumbuhan Dana 

Pihak Ketiga sebesar 27,81% menurun hingga menjadi -1, 16%. Penurunan Dana 
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Pihak Ketiga cenderung diikuti pula dengan penurunan pembiayaan. Fenomena di 

atas menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah, Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak diikuti dengan 

peningkatan pembiayaan pada bank umum syariah periode 2011-2016.   

Adanya ketidak kekonsistenan dari beberapa penelitian terdahulu dan 

fenomena pembiayaan dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami pertumbuhan 

yang menurun, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Berbasis Margin 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa perumusan masalah yang berhasil diidentifikasi 

dalam penelitian ini, maka rumusan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis 

margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016? 

2. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh terhadap 

pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

Tahun 2011-2016? 

3. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016? 

4. Apakah pembiayaan bermasalah, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan 

Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan 
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berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-

2016? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah agar yang dilakukan dapat mengarah ke sasaran, 

hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan bermasalah 

terhadap pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode Tahun 2011-2016. 

b. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum terhadap pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016. 

c. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

Tahun 2011-2016. 

d. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan bermasalah, 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Dana Pihak Ketiga secara 

bersama-sama terhadap pembiayaan berbasis margin pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2016. 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  



 

 

10 

 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Bagi Peneliti: Untuk meningkatkan dan memperluas kemampuan 

peneliti akan pemahaman mengenai pembiayaan sektoral perbankan 

syariah. 

b. Bagi Akademisi: Memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi 

khususnya ekonomi Islam dan manajemen keuangan terkait mengenai 

optimalisasi fungsi intermediasi pembiayaan sektoral perbankan syariah 

di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi 

penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Praktisi: Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lembaga 

keuangan terutama perbankan syariah di Indonesia dalam  

mengoptimalisasikan pembiayaan sektoral atau pembiayaan pada sektor 

produktif. 

b. Bagi Perusahaan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan positif terhadap perusahaan-perusahaan yaitu bank-bank 

syariah yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak–pihak yang memiliki kelebihan dana 

(surplus of funds) dengan pihak–pihak yang memerlukan dana (deficit of 

funds) melalui pembiayaan sektoral di Indonesia. 

 


