
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 

pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh 

fungsi utama bank yaitu sebagai penhimpun dan penyalur dana dari masyarakat 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam 

upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan  pelaksanaan pembangunan, 

lembaga perbankan telah menunjukan perkembangan yang pesat seiring dengan 

kemajuan Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan 

dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan 

sehat. 

Menurut Oktaviana Kartika Ulfi dan Fitriyah (2012: 2-3) Dalam rangka 

percepatan pertumbuhan bank syariah, maka pihak regulator mengamandemen 

UU No. 10 tahun 1998 dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Diharapkan diberlakukannya 

UU ini, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin 

memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya 

secara lebih cepat lagi. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang 

mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun 

terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung 

perekonomian akan semakin signifikan. 
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Setelah pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008, muncul banyak bank 

berprinsip syariah. Salah satunya yakni PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. 

Berdasarkan asset PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah tumbuh dengan pesat baik 

dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Salah satu produk PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah adalah pembiayaan. 

Menurut Muhammad Ridwan (2007: 92)  fungsi dari pembiayaan bank syariah 

tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat kemudian menyalurkan kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi 

intermediasi. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah. 

Kemampuan melempar dana dalam bentuk pembiayaan akan mempengaruhi 

performance bank syariah. Bank syariah akan mengalami kerugian besar jika 

ternyata kualitas pembiayaan yang disalurkan kurang baik. 

Besar kecilnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya 

adalah penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau biasa dikenal dengan 

istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan Salah satu indikator untuk 

menilai kinerja keuangan. Umumnya dana dari masyarakat memegang peran yang 

sangat besar dan menopang usaha bank yang merupakan andalan bagi bank. 

Selain dana pihak ketiga faktor lain yakni berasal dari modal sendiri. Hal 

tersebut di ungkapkan oleh Muhammad (2004: 217) yang menyatakan bahwa 

besaran atau totalitas pembiyaan sangat tergantung pada besaran dana yang 

tersedia, baik yang berasal dari pemilik berupa modal (sendiri, termasuk 

cadangan) serta dana dari masyarakat luas Dana Pihak Ketiga atau DPK. Jelasnya, 
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semakin besar funding suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang 

bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. 

Menurut Zainur Arifin (2006: 136) Modal bank mempunyai tiga fungsi. 

Pertama, sebagai peyangga untuk menyerap kerugian lainnya. Dalam fungsi ini 

modal memberikan perlindungan terhadap kagagalan atau kerugian bank dan 

perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi 

penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan 

operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah 

pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini 

bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar 

dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, 

modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk 

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative dalam menghasilkan 

keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan 

membandingan keuntungan bersih dengan ekuitas. 

Setelah memperhatikan aspek penghimpunan dana, bank diharapkan dapat 

menyalurkan pembiayaan dengan optimal sehingga pembiayaan yang dilakukan 

bank akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja profitalitas bank itu 

sendiri. Salah satu indikator performance atau kinerja profitabilitas bank adalah 

Return on Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana asset 

khususnya aktiva produktif (pembiayaan) yang dimiliki bank dalam menghasilkan 

laba yang menjadi tujuan dari bisnis perbankan. ROA memberikan informasi 
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mengenai efisiensi bank yang dijalankan karena ROA menunjukkan berapa 

banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari $ 1 asetnya. 

Selain itu faktor yang harus diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan 

adalah financing to deposit ratio. Menurut Mangasa Augustinus Sipahutar (2007: 

44) FDR sangat memegang peranan untuk mengetahui sejauh mana perbankan 

telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang disatu 

sisi melakukan penghimpunan dana dan sisi lain harus juga menyalurkan dana 

untuk membiayai sektor-sektor ekonomi. Ekonom Joseph E.Stighlitz (pemenang 

nobel ekonomi) pernah mengungkapkan bahwa ekonomi indonesia memiliki 

peluang untuk mengalami krisis ekonomi gelombang kedua sebagai akibat tidak 

berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Penyataan tersebut merupakan hal 

yang patut diwaspadai. 

Berdasarkan observasi penulis pada tanggal 11 Agustus 2016 diperoleh 

informasi dari staf PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah, bahwasanya pembiayaan 

pada akhir tahun 2015 tumbuh sekitar 25% dibandingkan dengan tahun 2014 dan 

juga tahun 2013. Adapun pertumbuhan ini terjadi peningkatan pada pembiayaan 

selain piutang isthisna’, ijarah dan qard. Yakni pada pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, dan piutang murabahah. Dimana menurut staf PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhillah meningkat tidaknya dalam hal pembiayaan pada dasarnya di 

dasarkan pada kepercayaan masyarakat pada kinerja perbankan tersebut. Selain 

dari itu juga, terdata dari rekapan laporan triwulan dari bulan September 2012 

hingga Desember 2013 return on asset mengalami penurunan. Adapun penurunan 

ini disebabkan oleh penurunan pada faktor yang mempengaruhi rentabilitas, yaitu 
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laba. Karena laba pada bulan September 2012 hingga Desember 2013 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Berikut penulis lampirkan data perkembangan pembiayaan PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah: 

TABEL 1.1 

Pembiayaan Perjenis PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Jenis 
Desember 

2013 

Desember 

2014 

Desember 

2015 

Pertumbuhan 

(%) 

Pembiayaan 

Musyarakah 

1,307,692 

 

1,784,232 3,091,924 73,29 

Pembiayaan 

Mudharabah 

79,524 879,030 958,554 9,05 

Piutang 

Murabahah 

1,875,124 7,128,905 9,004,029 26,30 

Piutang 

Istishna’ 

-4,244 17,711 13,467 -23,96 

Piutang 

Qardh 

-478,579 1,438,403 959,824 -33,27 

Piutang 

Ijarah 

-15,156 154,719 139,563 -9,80 

Total 2,764,361 11,403,000 14,167,361 25 

Sumber: Laporan Tahunan PT. BPRS Dana Berkah Fadhillah 2015. 

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwasanya pembiayaan pada tahun 

2015 mengalami peningkatan mencapai 25% dengan nominal 14.167.361 

dibanding dengan tahun sebelumnya tahun 2013 dengan nominal 2.764,361, tahun 

2014 dengan nominal 11.403,000. Adapun pertumbuhan pembiayaan yang terjadi 

ialah pada pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan piutang murabahah. 

Selanjutnya pada pembiayaan piutang istishna’, piutang Qardh, dan piutang 

Ijarah terjadi penurunan. 
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Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah merupakan prestasi tersendiri, karena pada dasarnya meningkatnya 

pembiayaan merupakan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

perbankan syariah, khususnya pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Cabang Air 

Tiris. 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas berikut penulis lampirkan perkembangan 

pembiayaan dalam bentuk grafik: 

Gambar 1.1 

Perkembangan Pembiayaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Periode 2013-2015 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wuri Arianti Novi 

Pratami dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia 

Periode 2001-2011.  
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Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada penggabungan 

variabel yang telah di teliti oleh penelitian sebelumnya, Selain itu tahun dan objek 

yang digunakan jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti 

menggunakan objek PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah dengan periode Maret 

2009 hingga September 2016. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul 

ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan 

pembiayaan yang diberikan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah. Karena itu 

penulis mengambil judul: “PENGARUH DPK, MODAL SENDIRI, ROA, 

DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS BERKAH DANA 

FADHILLAH CABANG AIR TIRIS PADA TAHUN MARET 2009-

SEPTEMBER 2016. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu: 

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah? 

2. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah? 

3. Apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah? 

4. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah? 
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5. Apakah DPK, Modal Sendiri, ROA, dan FDR secara simultan berpengaruh 

terhadap pembiayaan. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan. 

b. Untuk mengetahui apakah modal sendiri berpengaruh terhadap 

pembiayaan. 

c. Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan. 

d. Untuk mengetahui apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan. 

e. Untuk mengetahui apakah DPK, Modal Sendiri, ROA, dan FDR secara 

simultan berpengaruh terhadap pembiayaan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Sebagai mahasiswa penulis mengharapkan mendapat suatu pemahaman 

yang dipandang cukup mendalam tentang DPK, Modal Sendiri, ROA, dan 

FDR dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembiayaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan  salah satu bahan referensi serta 

masukan bagi Bank Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air tiris  dalam hal 

DPK, Modal Sendiri, ROA, dan FDR dan pengaruhnya terhadap 

pembiayaan. 
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c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

DPK, Modal Sendiri, ROA, dan FDR dan pengaruhnya terhadap 

pembiayaan. Dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang 

tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. 

D. Sistematika Penulisan 

Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab  dengan sistem penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang terdapat 

dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi variabel 

penelitian dan defenisi operasional, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab analisis data yang berisi hasil dan pembahasan 

dimana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang menyimpulkan dari hasil penelitian dan 

pembahasan. Setelah menyimpulkan, kemudian penulis memberi 

saran-saran berkaitan dengan yang menjadi pembahasan. 


