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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, 

semakin popular bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di 

negara-negara barat. Banyak kalangan melihat, islam dengan sistem nilai dan 

tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut 

paham liberalisme dan pragmatisme sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi 

dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari 

nilainilai normatif dan rambu-rambu ilahi (Antonio, 2001). 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan 

tuntutan kehidupan disamping itu juga terdapat dimensi ibadah. Kegiatan 

ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk: 

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana 

2. Memenuhi kebutuhan keluarga 

3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang 

4. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT 

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 yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan 
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investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan 

pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). 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. 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan 

syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar 

untuk meningkatkan pangsanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama 

tahun 2010 perbankan syariah, yang merupakan instrumen pengembangan 

ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap 

pengembangan sektor riil yang ada selama ini. BI mencatat pada bulan 

oktober 2010 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 86 triliun. 

Dorongan untuk meningkatkan pangsa inilah kemudian, bank syariah 

memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan 

bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar. 

Keberadaan bank syariah telah muncul sejak tahun 1992 yaitu Bank 

Muammalat Indonesia (BMI). Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. 

BMI diresmikan dengan modal disetor berasal dari umat islam sebesar Rp 106 

milyar. Bank Indonesia (2002) juga merinci Peraturan Pemerintahan No. 72 

Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil selain penetapan UU 

No. 7 Tahun 1992 sebagai pendukung perkembangan perbankan syariah. 

Dengan adanya Undang-undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia 

mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, 
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menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada 

bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan 

operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. 

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang 

mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi 

masyarakat (sektor riil). Menurut Zainul (2009) fungsi penggunaan dana yang 

terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Pembiayaan 

merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan 

pangsa pasar perbankan syariah nasional. Perusahaan yang membutuhkan 

dana mempunyai pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang dapat disesuaikan 

dengan kondisi arus kas perusahaannya atau jangka waktu kebutuhan dan 

jumlah pinjamannya, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat 

oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah). 

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah 

sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor 

internal bank syariah sendiri. Menurut Muhammad dalam Akhyar Adnan 

(2005) faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor 

lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan 

lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja 

perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan 

lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain 
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adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan 

kebijakan bank sentral atau regulator. 

Donna dan Nurul (2008) mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa 

ada beberapa variabel mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang 

disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang dimaksud dalam penelitian 

tersebut adalah tingkat bagi hasil (return), ekspektasi profit di sektor riil, dana 

pihak ketiga, modal per asset dan pendapatan. 

Beberapa penelitian tentang hubungan simpanan (DPK), CAR, NPF 

dan ROA terhadap pembiayaan telah dilakukan antara lain: 

Hubungan simpanan, modal sendiri, NPL. Pratin dan Akhyar (2005) 

dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Hubungan Simpanan, modal 

Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap 

Pembiayaan pada perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat 

Indonesia) menunjukkan bahwa simpanan (DPK) mempunyai hubungan 

positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak 

signifikan. Sedangkan secara parsial prosentase bagi hasil dan markup 

keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap 

pembiayaan. 

Pada penelitian yang berjudul Analisis Perilaku Penawaran Kredit 

Perbankan Kepada Sektor Umum di Indonesia (2002-2006), Luh Gede 

Meydianawathi (2007) meneliti pengaruh Net Performing Loan, Return On 

Aset, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio terhadap penawaran kredit. 

Hasilnya yaitu Dana Pihak Ketiga, Return On Aset dan Capital Adequacy 

Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi 
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dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Sedangkan 

untuk Net Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan. 

Menurut Muhammad Ghafur W (2007) pada Pengaruh Rasio 

Keuangan Bank 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 

pada periode t. 

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dengan 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. 

Diperlukan rambu-rambu untuk menjaga kesehatan bank dalam 

penanaman dananya. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang 

telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank 

wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan 

aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian”, dan ayat 3: “ dalam memberikan kredit 
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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”. Dalam 

penentuan kesehatan suatu bank, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dana 

yang terhimpun dari masyarakat (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

pembiayaan yang macet (NPF), Rasio Rentabilitas (ROA). 

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah 

sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Murabahah berarti penjualan 

barang dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya 

kembali dengan keuntungan tertentu, besarnya keuntungan tersebut dapat 

dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk prosentase di harga 

pembelian. 

Penulis tertarik untuk melakukan analisis mengapa produk murabahah 

ini yang paling diminati sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini karena 

kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan 

kendaraan. Produk murabahahbiasa digunakan untuk pembiayaan untuk 

properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian 

kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

Hal ini berkaitan dengan prinsip dari murabahah itu sendiri dimana 

keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang 

sudah termasuk harga jual. Keuntungan tersebut sewajarnya dapat 

dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank 

syariah dengan nasabah. 
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Kemudian juga dalam pembiayaan murabahah memungkinkan adanya 

jaminan, karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang 

pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Karena tidak dibayar secara 

tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus 

dibayar oleh nasabah. 

Alasan lain pembiayaan murabahah paling diminati masyarakat adalah 

karena pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, 

nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. 

Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum 

melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Berikut ini 

perkembangan komposisi pembiayaan murabahah dibandingkan dengan 

pembiayaan lainnya: 

Tabel 1.1  

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan  

Bank Umum Syariah (Miliar Rupiah) 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akad Mudharabah  6.597   8.631   10.229   12.023   13.625  14.354 

Akad Musyarakah  10.412   14.624   18.960   27.667   39.874  49.387 

Akad Murabahah  26.321   37.508   56.365   88.004  110.565  117.371 

Akad Salam  -   -   -   -   -   

Akad Istishna  423   347   326   376   582  633 

Akad Ijarah  1.305   2.341   3.839   7.345   10.481  17.585 

Akad Qardh  1.829   4.731   12.937   12.090   8.995  - 

Lainnya  46.886   68.181  102.655  147.505  184.122  199.330 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Tahun 2009-2014 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan pembiayaan yang 

paling besar adalah Akad Murabahah. Murabahah paling diminati 

dibandingkan akad-akad pembiayaan lainnya. Karena banyak kelebihan yang 

dimiliki oleh Murabahah dibandingkan pembiayaan lain, inilah beberapa 
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alasan mengapa ternyata pembiayaan murabahah paling diminati masyarakat. 

Selain karena sifatnya yang mudah dipahami dan sederhana seperti jual beli, 

murabahah juga tinggi karena permintaan pasar. 

Sedangkan bila dilihat dari sumber dana yakni dana pihak ketiga, 

terjadi peningkatan setiap tahunnya seeprti ditunjukkan pada Gambar 1.1 

berikut ini: 

Gambar 1.1  

Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Indonesia 

 

Sumber Statistik Perbankan Syariah, Tahun 2009-2014 

 

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah 

Dana Pihak Ketiga yang ada di Bank Umum Syariah. Peningkatan tersebut 

tentunya menandakan semakin besar sumber pembiayaan yang dapat 

diberikan kepada nasabah.  

Sebelumnya Eris Munandar (2009) meneliti mengenai Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Return on Asset Terhadap 
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Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri yang mana hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa ketiga variabel yang digunakan yakni Dana Pihak 

Ketiga, Financing to Deposit Ratio, dan Return On Asset  memiliki pengaruh 

positif (α0,05) dan signifikan terhadap pembiayaan oleh Bank Syariah 

Mandiri.  

Berdasarkan  masalah yang telah dikemukakan dan adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, menarik untuk diuji kembali 

yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai 

pengaruh simpanan (DPK), Capital Adequacy Ratio dan perbedaan 

signifikansi Return On Assets terhadap pembiayaan.  

Dari penjelasan yang telah dikemukakan, penulis  menambahkan 

variabel Non Peforming Financing,  karena pada penelitian Khodijah 

Hadiyyatul Maula (2009) yang berjudul Pengaruh Simpanan, Modal Sendiri, 

Margin Keuntungan dan NPF terhadap pembiayaan  murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri dijelaskan bahwa variabel NPF berpengaruh secara negatif 

dan signifikan terhadap pembiayaan  murabahah. Artinya jika terjadi 

penurunan tingkat NPF maka akan diikuti kenaikan jumlah pembiayaan 

murabahah. Karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Net Performing Financing dan 

Return On Assets Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan diatas 

memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi research gap mengenai 

hubungan pengaruh antara DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan. 

Research Gap tersebut juga menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai 

hal-hal yang mempengaruhi Pembiayaan. Sehingga muncul pertanyaan 

penelitian dari penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah DPK berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan 

murabahah? 

2. Apakah CAR berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan 

murabahah? 

3. Apakah NPF berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah? 

4. Apakah ROA berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan 

murabahah? 

5. Apakah DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap 

pembiayaan murabahah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh parsial DPK terhadap pembiayaan 

murabahah, 

2. Untuk menganalisis pengaruh parsial CAR terhadap pembiayaan 

murabahah, 
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3. Untuk menganalisis pengaruh parsial NPF terhadap pembiayaan 

murabahah, 

4. Untuk menganalisis pengaruh parsial ROA terhadap pembiayaan 

murabahah. 

5. Untuk menganalisis pengaruh simultan dari DPK, CAR, NPF, dan ROA 

terhadap pembiayaan murabahah? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

dan ROA terhadap pembiayaan murabahah. 

2. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah 

dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya 

yang berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran 

pembiayaan murabahah. 

3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 

4. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi 

mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka 

mensosialisasikan kepada masyarakat. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun 

masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 



 

 

12 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teori yang 

berisi uraian telaah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain, 

yang berkaitan dengan topic penelitian ini. Referensi ini juga 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. 

Kedua penelitian dan pengkajiaan yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Ketiga kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari 

telaah literature yang digunakan untuk menyusun asumsi atau 

hipotesis. Dan bagian keempat adalah hipotesis yang dikemukakan. 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data 

penelitian yang berisi antara lain variabel penelitian, karakterisktik 

data, populasi dan sampel, disertai penjelasan tentang prosedur 

pengumpulan 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 
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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-saran yang dapat diberikan. 

 

 

 

 

 


