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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi yang berazaskan syariah bukanlah hal yang baru bagi masyarakat 

islam. Islam sejak awal telah mengatur segala aspek kehidupan umat termasuk 

aspek ekonomi yang berlandaskan Al-qur’an dan Hadist. Pakar ekonomi islam 

secara teoritis telah menuangkan landasan ini pada buku “Fiqih Ekonomi Islam”. 

Sudah banyak pula penulis atau ilmuan ekonomi islam yang menerangkan dan 

menerjemahkan buku tersebut untuk lebih mudah memahaminya dalam berbagai 

bahasan, di Indonesia misalnya Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad pada 

tahun 2004 membuat karya terjemahan dari fiqih ekonomi islam ini dengan judul 

“Ensikopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab.”  

Pemikiran     pemikiran pakar ekonomi s ariah ini merupakan suatu landasan 

yang dapat dijadikan sebagai penentuan visi misi dan strategi dalam membangun 

kemaslahatan umat. Hanya saja dalam mengimplementasikan strategi - strategi 

yang ada pada fiqih muamalah tersebut tidak berjalan secara utuh, sebagaimana 

yang dirilis oleh Antonio Muhammad S afi’i dalam bukun a “Ekonomi Islam 

Dari Teori Kepraktek”. Sistem ekonomi yang diimplementasikan pada masyarakat 

islam lebih banyak atau sangat kental dengan warna sistem ekonomi non islam 

seperti sistem ekonomi liberal yang bernuansa kapitalis dan imprealisme. Model 

sistem ekonomi  ang disusun dengan azas liberalisme ini tentu saja mempun ai 

prinsip ekonomi  ang bertujuan untuk mencari keuntungan  ang sebesar   
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besarn a dengan pengorbanan  ang sekecil     keciln a tanpa memperhitungkan 

nilai-nilai kemaslahatan secara utuh sesuai dengan prinsip islam. 

Islam itu berbuat untuk kemaslahatan umat membentuk dan 

mengembangkan  mereka menjadi umat yang mandiri dan berkeadilan. Islam 

menilai keras azas ekonomi yang berlandaskan kapitalis dan imprealis yang 

membuat umat menjadi masyarakat yang berstrata atasan dan bawahan atau kaya 

dan miskin  dalam segala aspek kehidupannya. Faham atau sistem ekonomi liberal 

telah memberikan efek  ang mendunia dengan faham “globalisasi islam”  ang 

menimbulkan kantong - kantong kemiskinan ekonomi bagi masyarakat terutama 

pada dunia atau masyarakat yang kurang atau tidak beruntung. 

Globalisasi ekonomi telah mempertajam ketimpangan ekonomi masyarakat. 

Globalisasi telah berhasil membentuk kelompok-kelompok konglomerat atau 

kapitalis - kapitalis baru dan disisi lain globalisasi tidak dapat mencapai tujuan 

apa yang dituntut oleh agama islam. Terutama oleh masyarakat islam yang berada 

pada kelompok dunia ketiga, Fenomena ini mendorong bertambah kuatnya 

ketergantungan ekonomi negara berkembang umumnyanegara Islam kepada 

negara maju umumnya adalah negara non Islam. Ketergantungannya terlihat 

dengan bertambah besarnya pinjaman negara berkembang kepada negara maju 

atau lembaga - lembaga keuangan yang dikelola oleh negara maju. Multiplier efek 

dari ketergantungan ekonomi ini akan berimbas kepada seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Pakar ekonomi islam telah merilis bahwa efek negatif ini hanya dapat 

diperkecil malahan dapat dihilangkan dengan mengembangkan ekonomi yang 

berazaskan s ari’ah Islam. 
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Akhir abad ke-20 berawal dengan terjadinya krisis ekonomi global yang 

juga melanda indonesia yang mana telah memperburuk kondisi ekonomi 

masyarakat. Krisis ini berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah dengan nilai 

tukar uang asing lainnya seperti US dolar, Poundsterling dan lain - lain, yang 

berakibat kepada krisis moneter secara menyeluruh yang sangat dirasakan oleh 

lapisan masyarakat menengah kebawah. Berpedoman kepada beberapa negara 

Islam yang berhasil keluar atau terhindar  dari krisis ini hanya dengan waktu yang 

relatif singkat seperti Malaysia dan Brunai Darussalam. Maka pemerintah 

Indonesia tertarik dengan sistem ekonomi yang diimplementasikan oleh negara 

tersebut.   

Malaysia yang dalam ekonominya yang berlandaskan kepada ekonomi 

islam telah dapat mengangkat negara tersebut kepada kelompok negara maju  atau 

“Developed Countries” semenjak tahun 2010. Peran lembaga keuangan dalam 

mengangkat derajat ekonomi masyarakat di Malaysia adalah berlandaskan 

ekonomi islam yang notabene menjauhi riba. Menurut Yusuf Al Qarhadawi dalam 

bukunya “Fat a     Fat a Kontemporer” mengatakan riba adalah bunga uang  dan 

bunga uang yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. 

Allah berfirman sebagai berikut : 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang - orang 

yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 

riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. 

Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba)maka bagimu pokok 

hartamu,kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (Albaqarah 

278-279). 

 

Bank syariah sudah cukup lama berdiri di Indonesia. Bank syariah yang 

pertama berdiri  di  Indonesia  adalah  Bank  Muamalat  yang  didirikan  pada  

tahun  1992, kemudian diikuti oleh Bank syariah Mandiri tahun 1999 hingga 

Bank syariah Mega tahun 2004, Donna (dikutip oleh Andika, 2012). Jumlah 

Bank syariah yang terus bertambah ini cukup menggembirakan karena 

menambah kemampuan pemerintah dalam  meningkatkan perekonomian 

nasional  dan  mengurangi  angka  kesenjangan ekonomi dengan konsep syariah 

yang diterapkan. Pertumbuhan bank syariah baik dalam bentuk aset maupun 

penghimpunan dan penyaluran dana dalam beberapa tahun terakhir juga cukup 

menggembirakan, riset yang dilakukan Bank Indoensia membuktikan bahwa 

pada bulan Januari 2014 total asetnya mencapai Rp180,360 miliar. Pembiayaan 

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

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

rentabilitas Bank syariah terhadap penggunaan asetnya juga cukup baik, hal ini 

tercermin dari rasio ROA dan NOM pada tahun 2014 masing-masing sebesar 

1,58% dan 1,82%.. Kondisi ini telah membuktikan bahwa pondasi bank 

syariah memang kuat, sehingga memang pantas untuk dijadikan acuan perbankan 

nasional. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Jaringan Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2015 

 
Bank umum syariah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah bank 6 7 8 15 17 118 
Jumlah kantor 401 581 711 1,215 1,435 1,745 

Jumlah bank umum 

konvensional yang 

memiliki unit usaha 

syariah 

26 27 25 23 24 24 

 

Jumlah kantor 
 

196 
 

241 
 

287 
 

262 
 

378 
 

517 

 

BPRS 

Jumlah bank 

 
 

114 

 
 

131 

 
 

138 

 
 
150 

 
 

155 

 
 

158 
Jumlah kantor 185 202 225 286 364 401 

Total kantor 782 1,024 1,223 1,763 2,101 2,663 
Sumber : Bank Indonesia, 2015 
 

Berdasarkan data Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah kantor bank syariah dari 

tahun ketahun bertambah atau meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

permintaan masyarakat akan kebutuhan Bank Syariah juga semakin meningkat. 

Masyarakat menyadari akan pentingnya peran Bank Syariah dalam melakukan 

kegiatan ekonomi baik untuk menyimpan atau melakukan pembiayaan. 

Tabel 1.2 

Total Aktiva Bank Syariah Tahun 2012-2014  

Milliar Rupiah 
 

Akun 2012 2013 2014 2015 

Total aktiva  195.018 242.276 272.343 269.467 

Sumber: Bank Indonesia, 2015 

Untuk mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan di 

Indonesia, maka diperlukan adanya lembaga pendukung untuk mengantisipasi 

kesenjangan ekonomi yang makin lebar antara golongan ekonomi kuat dan 

golongan ekonomi lemah baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan 
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(Mafruhah, 2002). BMT didirikan dengan maksud tersebut. Pada awal 

pendiriannya BMT merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang 

dibentuk berdasarkan naskah kerjasama antara YINBUK (yayasan inkubasi usaha 

kecil) mengenai pelaksanaan proyek pengembangan hubungan bank dan KSM no 

003/ MOU/ PHBK-PINBUK/VIII/95 yang di tandatangani ketua umum YINBUK 

dan direktur Bank Indonesia. 

Perkembangan BMT di Indonesia cukup menggembirakan bila dilihat dari 

segi kuantitas dan pertumbuhan tahunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan aset BMT 

sebesar 48,1%. Pertumbuhan aset tersebut merupakan pertumbuhan tahunan 

tertinggi selama tiga tahun terakhir, dan pangsa pasar BMT telah mencapai ± 3,7 

%. Total aset yang dimiliki BMT juga cukup menggembirakan, per Oktober 2011 

total aset yang dimiliki BMT telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat 

tajam sebesar 48,10% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah 

BMT semakin meningkat menjadi 3.900 unit (Andika, 2012). 

Argumen-argumen diatas telah mendorong lembaga-lembaga keuangan di 

Indonesia untuk meningkatkan peran ekonomi yang berbasis syariah untuk 

mengatasi permasalahan ekonomi diindonesia. lembaga syariah harus 

meningkatkan total asetnya, dengan begitu masyarakat ataupun umat ini bisa 

merasakan keluar dari kemiskinan dengan bantuan lembaga – lembaga syariah  

yang ada. 

Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kesehatan suatu bank 

terebut. Untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang 
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dijadikan parameter tolak ukur. Bank indonesia menjadikan 7 hal sebagai 

indikator utama perbankan yaitu : 

a.  Total aset, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan. 

b.  Dana pihak ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan. 

c.  Earning, atau pendapatan bank 

d.  CAR (Capital Adequasy Ratio) yaitu persentasi kecukupan modal untuk 

menutup sebagai resiko, terutama reiko pasar dan resiko pembiayaan. 

e.  Non Performing Financing/Loan (NPF/NPL), prosentasi sejumlah kredit 

atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan debitur. 

f.  Return Of Asset (ROA), Prosentasi pendapatan terhadap aset perbankan. 

g.  Financing To Deposit Ratio ( FDR) / Loan To Deposit Ratio (LDR) atau 

rasio pembiayaan erhdap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun.  

( Laporan pengembangan perbankan – LPP 2006).  

BMT Ittihad adalah salah satu BMT percontohan yang ada di Pekanbaru. 15 

Tahun terakhir BMT Ittihad sudah memiliki 1 kantor pusat di Rumbai pesisir 

Pekanbaru dan satu kantor cabang dijalan Delima Panam Pekanbaru.Adapun awal 

mula aset yang dimiliki BMT Ittihad rumbai pekanbaru tahun 2000 yaitu 125 juta 

rupiah, pada tahun 2014 aset BMT Ittihad rumbai yaitu 66,77 miliar. Adapun 

target aset pada tahun 2015 yaitu 75,740.509.833 , akan tetapi setelah diumumkan 

dalam rapat anggota tahunan  maret 2016 bahwa aset mencapai 81,562.649.375, 

jauh melebihi yang ditargetkan oleh pihak BMT AL Ittihad Rumbai. 
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Tabel. 1.3 

Pertumbuhan aset periode 2012-2015 

 
AKUN 2012  2013  2014  2015 

DPK 29.348.822.434 18,18% 34.684.715.043 23,09% 
 

45.096.786.767 23,73% 55.799.987.193 

PEMBIAYA

AN 

29.852.310.863 18,76% 35.452.261.429 19,14% 
 

43.844.012.434 23,67% 49.156.540.897 

LIQUIDITAS 5.564.964.899 0,48% 7.387.567.280 8,43% 
 

8.067.611.023 11,18% 10.751.373.890 

TOTAL 

ASET 

45.283.831.014 18,83% 54.261.578.161 19,74% 
 

66.773.082.210 22,15% 81.562.649.375 

 

Berdasarkan dari fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara 

profesional dan akademik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

seutuhnya proses yang berjalan dalam BMT AL Ittihad sehingga total asetnya 

melampaui target. Dengan judul: “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Aset Pada BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

a. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pertumbuhan aset  pada BMT AL 

Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

b. Bagaimana pengaruh Pembiayaan terhadap pertumbuhan aset  pada BMT 

Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

c. Bagaimana pengaruh Liquiditas terhadap pertumbuhan aset  pada BMT 

Ittihad Rumbai Pekanbaru. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Mengetahui Bagaimana pengaruh DPK terhadap pertumbuhan aset  pada 

BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru 

b. Mengetahui Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap pertumbuhan aset  

pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru 

c. Mengetahui Bagaimana pengaruh Liquiditas terhadap pertumbuhan aset  

pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

b.  Bagi BMT yang tersebar dipekanbaru pada khususnya ini bisa manjadi 

motivasi, ataupun pelajaran yang bisa diambil dari penelitian saya ini. 

c. BMT, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

sebagai input, motivasi atau kontribusi bagi managemen agar menjadi lebih 

baik lagi. 

d. Bagi masyarakat danalmamater, dapat menambah pengetahuan mengenai 

perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk - produk 

bank syariah dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan ini, berikut akan 

penulis jelaskan dengan singkat bab demi bab penulisan, sebagai berikut : 
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BAB  I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pertama dalam penulisan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai pertumbuhan aset, bank dan 

BMT, kinerja keuangan, pengertian laporan keuangan, pembiayaan, 

variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, sumber dan 

jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

  Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi 

penelitian yang meliputu: sejarah singkat,lokasi penelitian,struktur 

organisasi dan aktivitas perusahaan 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian yang terdiri dari 

pengaruh dana pihak ketiga (DPK), pembiayan, liquiditas terhadap 

pertumbuhan aset . 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa 

kesimpulan dan mencoba memberikan saran – saran sebagai 

sumbangan dari pemecahan masalah 

DAFTAR PUSTAKA 

 


