
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk –bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga 

kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank 

lainnya. Kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. 

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang 

diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu Negara. 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. 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan 

bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan 

dala berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan, degan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan 

syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh 

seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.  
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Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi 

yaitu penghimpauan dana dari masyarakat dana bentuk simpanan yang disebut juga 

Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik 

pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil. 

Perbankan syari’ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep 

ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu 

respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa 

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-

prinsip syari’ah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat 

suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syari’ah tidak tergoyahkan, karena 

perbankan syari’ah tidak berbasiskan pada bunga. 

Pertumbuhan bank syariah baik dalam bentuk aset maupun penghimpunan dan 

penyaluran dana dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 cukup mengalami 

peningkatan , riset yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2018) 

membuktikan bahwa per Desember 2018 total asetnya mencapai Rp180,360 miliar, 

dan Pembiayaan yang diberikan Bank syariah telah mencapai Rp 184,120 miliar 

serta penghimpunan dana yang dilakukan juga mencapai Rp 161,924 miliar. 

Adapun perkembangan Bank Umum Syariah tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut 

: 

 

 

 

 



 

 

Grafik 1.1 

Perkembangan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018 

 

Sumber : OJK, 2018 

Berdasarkan grafik 1.1 data perkembangan Bank Umum Syariah mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah aset mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 264,961. Pada tahun 2015 jumlah asset 

mengalami penurunan (fluktuasi) sebesar Rp 213,423. Serta pada tahun 2016-2018 

jumlah asset mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu ditahun 2016 

sebesar Rp254,184, ditahun 2017 sebesar Rp 288,027, dan ditahun 2018 sebesar Rp 

316,691. Sedangkan data perkembanggan Bank Umum Syariah pada jumlah 

pembiayaan mengalami penurunan (fluktuatif) dari tahun 2014-2018. Ditahun 2014 

sebesar Rp 25,853, taun 2015 sebesar Rp 43.042, tahun 2016 sebesar Rp 40,228 

ditahun 2017 sebesar Rp 46,268, dan ditahun 2018 sebesar Rp 49,058. Serta data 

perkembangan Bank Umum Syariah pada jumlah pendananaan juga mengalami 

penurunan (fluktuatif) dari tahun 2014-2018. Ditahun 2014 sebesar Rp 17.212, 

tahun 2015 sebesar Rp 18,952, tahun 2016 sebesar Rp 19,702, ditahun 2017 sebesar 

Rp 22,511, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 33,206.  
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Bank Syari’ah sebagaimana bank konvesional memiliki fungsi perantara jasa 

keuangan (financial intermediary), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah 

bank syari’ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest fee), 

namun didasarkan pada prinsip syari’ah atau prinsip pembagian keuntungan dan 

kerugian (profit and loss sharing principle). 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus 

menerus. Inflasi berdampak pada penurunan nilai mata uang yang menyebabkan 

bank sentral menetapkan kebijakan moneter untuk menekan inflasi. Kebijakan 

moneter tersebut bertujuan untuk menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat. 

Dengan menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka akan mengurangi 

dana yang digunakan untuk disalurkan ke pembiayaan musyarakah. 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada 

pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada 

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam 

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayarkan. Penerima pembiayaan 

mendapat kepercayaan dari pembari pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan 

berkewajiban dan mengembalkan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.  

Musyarakah (syirkah atau syarikah) adalah bentuk umumdari usaha bagi hasil 

dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayan melakukan usaha, 

dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keutungan dibagi sesuai 



 

 

kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi 

modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 

sama untuk meningkatkan nilai assetyang mereka miliki secara bersama-sama 

dengan memadukan seluruh sumber daya. 

Gambar  1.2 

Jenis pembiayaan Bank Syariah 2016-2018 

 

Sumber : OJK, 2018 

Dilihat dari Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Diagram Batang 

menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syari’ah masih didominasi 

oleh piutang Musyarakah dari tahun ketahun mengalami peningakatan, tahun 2018 

tercatat Rp 837,915 miliar, selanjutnya Mudharabah Rp 180,956 miliar, Murabahah 

Rp6,940,379, Isthisna Rp 35,387 miliar, dan Ijarah Rp 46,579 miliar, dan Qard 

Rp185,360. 

Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah 

total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah 
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fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan di 

salurkannya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila 

ditinjau dari prinsip ketataan terhadap syari’ah, pembiayaan dengan prinsip jual beli 

dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap 

prinsip syari’ah. 

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang paling banyak disalurkan 

oleh bank kepada masyarakat dan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah 

sebagai lembaga intermediasi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh 

karena itu, bank sebagai lembaga keuangan harus diperhatikan berbagai faktor 

internal maupun eksternal dan aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan terdapat masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada 

masyarakat. 

Faktor internal perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Adapun beberapa rasio 

keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi internal perusahaan antara 

lain : rasio profitabilitas diwakili oleh return on asset (ROA), dan rasio likuiditas 

bank yang diwakili oleh Financing to Deposit Ratio (FDR), serta Capital Aduquacy 

Ratio (CAR). Disamping rasio keuangan bank tersebut terdapat faktor internal yang 

berpengaruh yaitu rasio pembiayaan bermasalah Non Performing Financing (NPF). 

Sedangkan dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah 

Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK). 

FDR adalah rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan jumlah dana masyarakat dan modal 



 

 

sendiri yang digunakan (Dendawijaya, 2005). FDR yang tinggi menunjukan bahwa 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. FDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. 

CAR adalah  (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

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

tagihan pada bank lain) ikut dibiayaidari dana modal sendiri bank disamping 

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

pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2000). Semakin tinggi tinggi CAR 

semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan 

penembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh 

penyaluran kredit. 

Faktor internal kedua adalah rasio profitabilitas, yang di proksi dangan 

Return On Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank 

semakin besar, maka semakin besar pula upaya manajemen dalam 

menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang 

menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini 

menunjukan bahwa perbankan syariah dapat menghasilkan keuntungan dari 

aktivitas yang dilakukan terutama penyaluran dana atau pembiayaan. Berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia, standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5% semakin 

besar ROA menunjukan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin 

besar. 



 

 

Disamping rasio keuangan bank, adapun faktor internal bank lain yang 

dapat mempengaruhi pembiayaan yaitu rasio pembiayaan nermasalah Non 

Performing Financing (NPF). Kualitas Aktiva dalam hal ini diproksikan dangan  

Non Performing Financing (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi 

pembiayaan karena mencerminkan rasio pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini , 

menunjukan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan 

pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan 

pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai 

penyumbang terbesar bagi bank syariah. 

Dalam pembiayaan, Inflasi dapat juga berpengaruh karena jika terjadi 

inflasi maka bank sentral akan menaikan bunga kemudian berdampak pada 

kenaikan bunga oleh bank-bank umum yang akhirnya juga berdampak pada bank 

syariah, dan jika terjadi inflasi dunia usaha akan mengalami penurunan sebab 

permintaan agregat akan turun. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode 

lainny, dan berbeda pula dari satu negara kenegara lainnya. Adakalanya tingkat 

inflasi rendah, yaitu mencapai dibawah 4-6%. Tingkat yang moderat mencapai 5-

10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu 

persen dalam setahun. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupaan dana simpanan atau investasi tidak 

terikat yang dipercayakan oleh nasabah-nasabah kepada Bank Sayriah/ Unit Usaha 

Syariah berdasarkan akad wadi’ah atau mudharabah yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito dan tabungan maupun bentuk 

lain yang dipersamakan dengan itu (Bank Indonesia). Berdasarkan laporan 



 

 

keuangan tahunan Bank Syariah, tercatat bahwa selama periode 1999-2016, 

perkembangan DPK Bank Syariah terus menunjukan peningkatan. 

Pada penelitian ini mengembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya 

yang mana hasil penelitian Kusumaningtias (2012), yaitu menunjukan bahwa 

secara simultan variabel pembiayaan murabahah, NPF mendapat pengaruh negatif 

terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian Lutfi Qolby (2013) yaitu 

menunjukan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Return On Asset (ROA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan dalam jangka pendek. Hasil Penelitian  Nurbaya (2009) yaitu hasil uji 

koefisien determinasi menunjukan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi 

variabel terkait 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti secara parsial CAR,ROA,DPK memiliki pengaruh yang positif dan 

siignifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan FDR tidak memiliki 

pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian Ihsan (2010) yaitu 

menunjukan bahwa variabel-variabel Independen secara simultan berpengaruh 

terhadap rasio non performing financing  (NPF) sedangkan secara parsial variabel 

GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. 

Oleh karena itu maka muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian 

ilmiah dengan judul “ ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018)”  

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan perbankan syari’ah secara kualitas dan kuantitas terus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Jumlah perbankan syari’ah juga 

mengalami peningkatan serta permintaan pembiayaan yang terus meningkat. 

Dengan meningkatnya  pembiayaan bank syari’ah dari tahun ketahun, penulis ingin 

menguji, Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA) dan Finacing to Deposit Ratio (FDR) sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank 

syari’ah. Penulis juga melihat adanya ketidakkonsistensi  hasil penelitian terdahulu 

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

diuji. 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian yang ada 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), berpengaruh secara persial 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syari’ah Di Indonesia 

periode 2016-2018 ?  

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), berpengaruh secara persial 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bnk Syari’ah Di Indonesia 

periode 2016-2018 ?  

3. Apakah Return On Asset (ROA), berpengaruh secara persial 

terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syari’ah Di Indonesia 

periode 2016-2018 ?  



 

 

4. Apakah Finacing to Deposit Ratio (FDR), berpengaruh secara 

persial terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Syari’ah Di 

Indonesia periode 2016-2018 ?  

5. Apakah Non Performing Financing (NPF), berpengaruh secara 

persial terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank Syari’ah Di 

Indonesia periode 2016-2018 ?  

6. Apakah DPK, CAR, ROA, FDR, dan NPF berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap pembiayaan Musyarakah pada Bank 

Syari’ah Di Indonesia periode 2016-2018 ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk menganalisis pengaruh DPK terhadap pembiayaan pada Bank 

Syari’ah Di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan pada 

Bank Syari’ah Di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan pada 

Bank Syari’ah Di Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap pembiayaan pada Bank 

Syari’ah Di Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan pada Bank 

Syari’ah Di Indonesia. 



 

 

6. Bagaimana cara menganalisis pengaruh DPK, CAR, ROA, FDR, 

NPF terhadap pembiayaan pada Bank Syari’ah Di Indonesia. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pembuktian tentang hubungan simpanan (DPK), CAR, 

FDR, ROA, dan NPF terhadap pembiayaan. 

2. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah 

dipelajari. 

3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 

4. Dapat memberikan konstribusi yang positif dalam memberikan 

informasi mengenai kondisi pembiayaan musyarakah kepada 

masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada 

masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulis manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Memberikan gambaran bagaimana permintaan pembiyaan 

khususnya pembiayaan musyarakah. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui 

variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan 

musyarakah. 

3. Sebagai tambahan informasi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. 



 

 

4. Sebagai salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode 

Penelitian, pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun 

masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut : 

 BAB I Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalh, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi 

uraian telaan literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain, yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

analisis terhadap masalah. Kedua penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur 

yang digunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis. Dan bagian keempat 

hipotesis yang dikemukakan.  

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data penelitian 

yag berisi antara lain variabel penelitian, karakteristik data, populasi dan sampel, 

disertai penjelasan tentang prosedur pengumpuan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 



 

 

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian 

yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan 

interprestasi yang diperoleh dari penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian dan berisi tentang  

kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-

saranyang dapat diberikan. 

   

 


