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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan 

sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang terdiri atas sektor 

manufaktur dan jasa, sedangkan sektor moneter yaitu sektor perbankan. 

Perbankan merupakan industri keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dengan kata lain, bank, dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana.  

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi 

yang menunjang perekonomian nasional, untuk meningkatkan peran dan fungsi 

bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus 

disempurnakan dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem 

perbankan.Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem 

perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi 
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lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai 

dengan kebutuhan dan syariat Islam. 

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi 

dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan 

sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu 

tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang 

beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-

Qur’an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil. 

Dilihat dari segi peranannya, dalam sistem perbankan konvensional, selain 

berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga 

masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya transferability risk 

and return, dimana seluruh keberhasilan dan resiko usaha didistribusikan secara 

langsung kepada pemilik dana. Tidak demikian halnya sistem yang dianut 

perbankan syariah, dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, 

atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil 

sehingga menciptakan suasana harmoni (Muhammad, 2012) 

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan 

nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. 

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran 

ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan 
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yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang 

menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif (Setiawan, 

2016). 

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan 

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam 

transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Keunggulan 

struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory 

regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. 

Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat 

terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat 

dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat 

besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank 

Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.  

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat 

sejak  adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah.  Bahkan 

berdasarkan hasil survei dari Islamic Finance Country Index dari Global Islamic 

Finance Report, industri keuangan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi 

dengan menempati peringkat ketujuh industri keuangan syariah dunia  yang 

dinilai dari ukuran-ukuran tertentu dan bobot yang bervariasi, seperti jumlah 
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lembaga keuangan syariah, izin pengaturan syariah, besarnya volume industri, 

edukasi dan budaya, serta kelengkapan infrastruktur seperti yang dipaparkan pada 

gambar berikut : 

Gambar 1.1 

Variabel Pengukuran IFCI 

 

Sumber :Islam Finance Country Index – IFCI (2017) 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat faktor-faktor yang 

merupakan kontribusi merata pada pengembangan sektor IBF. Sebuah negara 

dikategorikan sebagai salah satu dengan perkembangan komprehensif-seimbang 

di IBF jika standar deviasi dari kontribusi dari faktor komposit kurang dari atau 

sama dengan 5%. 
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Tabel 1.1 

Negara Dengan Pengembangan Komprehensif-Balance di Sektor IBF 

No. 
Standar Deviasi 

Kontribusi dari 

Faktor 

Negara 
Peringkat 

IFCI 

Pentingnya 

Global 

1. 2% Sudan 11 Marjinal 

2. 3% Pakistan 6 Moderat 

3. 3% Indonesia 7 Moderat 

4. 4% Malaysia 1 Paling Tinggi 

5. 4% Bangladesh 10 Marjinal 

6. 5% Mesir 14 Tak Berarti 

Sumber : Laporan Finansial Islam Global (2018) 

Kemudian pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hanya ada 6 negara, yaitu 

Sudan, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan Mesir, yang telah 

mengalami pengembangan komprehensif seimbang di sektor IBF masing-masing. 

Sangat menarik untuk dicatat bahwa negara-negara dengan populasi Muslim 

tertinggi (misalnya Indonesia, Pakistan, Bangladesh) telah mengembangkan 

sektor IBF mereka lebih komprehensif dibandingkan negara-negara terkemuka 

lainnya seperti Iran, Arab Saudi dan pemain penting lainnya di wilayah GCC. 

Perkembangan jumlah lembaga keuangan  syariah di Indonesia yang 

terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam Tabel 1.2 berikut:  
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Tabel 1.2 

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah 2015 2016 2017 

Bank Umum Syariah 12 13 13 

Unit Usaha Syariah 23 23 34 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 162 162 164 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id (Data diolah 

peneliti, 2018)  

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, tampak bahwa perkembangan kelembagaan 

perbankan syariah semakin meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana pada tahun 1992, hanya ada satu Bank 

Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan 

sembilan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan kelembagaan bank 

syariah menunjukkan bahwa dilakukannya amandemen UU No. 7 tahun 1992 

menjadi UU No. 10 tahun 1998 direspon positif oleh pelaku industri perbankan 

dengan meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, serta 

BPRS. Sehingga pada tahun 2017, jumlah Bank Umum Syariah yang beroperasi 

menjadi 13, diikuti oleh 34 Unit Usaha Syariah, dan 164 BPRS. 

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong 

peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan 

penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Pertama, ekspansi jaringan 

kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses 

http://www.ojk.go.id/
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menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka 

rekening di bank syariah. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin 

meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan 

kualitas layanan (service excellent) perbankan syariah agar dapat disejajarkan 

dengan layanan perbankan konvensional. 

Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti 

layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking maupun internet 

banking.Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong 

bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong 

pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi 

anak usahanya. 

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil 

melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), 

dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya 

lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari 

perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat 

memberikan berbagai macam akad yakni: mudharabah, musyarakah, murabahah, 

salam, istihna, ijarah, dan qardh. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa 

pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah, seperti yang 

tampak pada tabel berikut : 
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Tabel 1.3 

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad 

Dalam Miliar Rupiah 

No. Jenis Akad 

Tahun 

2015 2016 2017 

1. Mudharabah 7.979 7.577 6.584 

2. Musyarakah 47.357 54.052 60.465 

3. Murabahah 93.642 110.063 114.458 

4. Qard 3.308 3.883 5.476 

5. Istishna’ 120 25 18 

6. Ijarah 1.561 1.882 2.788 

Total Pembiayaan 153.968 177.482 189.789 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id (Data diolah 

peneliti, 2018) 

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah 

merupakan jenis pembiayaan yang paling mendominasi pada Bank Umum 

Syariah, yakni mencapai Rp114.513 miliar dari total pembiayaan per bulan 

Desember 2017 sebesar Rp 189.789 miliar. 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: “Dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan 

kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. 

http://www.ojk.go.id/
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Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun 

dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). 

Menurut data statistik perbankan syariah (2013), CAR, NPF dan SWBI 

dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi sedangkan DPK dan Pembiayaan 

mengalami peningkatan, akan tetapi hingga tahun 2012 jumlah pembiayaan 

perbankan syariah masih memiliki kontribusi yang sangat kecil yakni sebesar 

3,5% dari total penyaluran dana perbankan secara keseluruhan yang diberikan 

kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) yaitu mencakup tabungan, giro, dan deposito (tidak termasuk antar bank). 

Besarnya peranan pembiayaan tidak lepas dari sedikitnya bank-bank 

syariah yang menempatkan dananya dalam bentuk SWBI. Hal ini dikarenakan 

imbalan yang diberikan SWBI masih terbilang kecil dibandingkan dengan 

keuntungan pembiayaan syariah, karenanya manajemen lebih berani untuk 

melakukan pembiayaan dengan mengambil risiko yang lebih besar tetapi 

mendapatkan keuntungan yang besar pula. 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan bank mengurangi risiko kegagalan pengembalian 

pembiayaan oleh debitur (Darmawan, 2004). NPF mencerminkan risiko 

pembiayaan, semakin tinggi NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan 
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yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya NPF perbankan 

harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal 

bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya 

ekspansi pembiayaan. Sehingga besarnya NPF menjadi salah satu penyebab 

sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. 

Menurut Ghafur, Muhammad (2007) pada Pengaruh Rasio KeuanganBank 

terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah. Peneliti menggunakan beberapa 

faktor internal bank seperti Loan to Assets Ratio, Rate of Return on Loan Ratio, 

CAR, Assets Ratio, Assets Utilization Ratio, DPK, LDR. Dari hasil penelitian 

didapat bahwa LAR, RLR, dan CAR pada periode t memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan AUR, DPK dan LDR memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada 

periode t. 

Maula, Hadiyyatul (2009), melakukan penelitian dengan variabel 

Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF 

terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan 

bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

murabahah. Untuk Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Untuk NPF berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
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Murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan 

syariah di Indonesia, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, oleh 

karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI  terhadap 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah Tahun 2015–2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas dan kuantitas terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perbankan syariah juga 

mengalami peningkatan serta permintaan pembiayaan yang terus meningkat. 

Dengan meningkatnya pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun, penulis 

ingin menguji, Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Financing (NPF) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah. 

Selain dari peningkatan pembiayaan, penulis juga melihat dari fenomena 

gap yang terjadi adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka 

topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan ini menarik untuk diuji 

kembali. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan diatas 

memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi research gap mengenai hubungan 
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pengaruh antara DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah. 

Research Gap tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan. Sehingga terdapat beberapa rumusan 

masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan 

Murabahah pada  BUS periode tahun 2015-2017? 

2. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017? 

3. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017? 

4. Bagaimana pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap 

pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017? 

5. Bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan 

Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017? 

1.2 Tujuan dan Kegunaan 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan 

Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017 

2. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017 
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3. Menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017 

4. Menganalisis pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 

terhadap pembiayaan Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017 

5. Menganalisis pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan 

Murabahah pada BUS periode tahun 2015-2017 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di 

perusahaan perbankan syariah. 

2. Perusahaan Perbankan Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan 

terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja perusahaan. 

3. Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan 

khususnya pada perusahaan perbankan syariah. 
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1.3 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh 

penulis. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah 

yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori 

yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab empat berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek 

penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab lima berisi penutup yang berisi simpulan dari hasil analisis Dana 

Pihak Ketiga(DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing 

(NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan 

Murabahah pada Bank Umum Syariah periode tahun 2015-2017,  keterbatasan 

penelitian, dan saran yang berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan. 
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