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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi 

intermediasi keuangan, dengan melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam 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.Pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil sering dibahas dalam literatur fiqih. dan 

umumnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis 

yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah 

pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain 

untuk suatu usaha yang produktif. Dan akad mudharabah merupakan akad 

kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.  

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. 

Sebalikanya jika kerugian itu terjadi akibat si pengelola maka pengelolalah 

yang bertanggung jawab Sementara itu musyarakah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang 
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mana fatwa dewan syariah nasional no.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

pembiayaan musyarakah, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara 

lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan 

bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam 

kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun resiko 

kerugian. (Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000) (Nurnasrina, 2012: 

114-132). 

Namun pada umumnya, pembiayaan bagi hasil belum dapat 

mendominasi pembiayaan yang diberikan bank sayariah secara keseluruhan. 

Hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi 

hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai 

contoh negara Sudan yang dinilai telah memiliki sistem perbankan syariah 

yang baik sehingga mampu membuat batasan tentang maksimum porsi 

pembiayaan murabahah yang disalurkan yaitu hanya 30%, dan menentukan 

porsi yang lebih besar untuk pembiayaan bagi hasil (Dian dan Yumanita, 

2005). 

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi 

pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan 

bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali Indonesia. 

Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung 
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memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. 

Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko 

yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya biaya transaksi tinggi. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini 

dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank syariah juga aset yang dimilikinya. 

menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan 

rakyat syariah. Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan 

berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan murabahah 

(jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. 

Dengan demikian pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi 

pembiayaan lainnya. Namun kenyataan, pada akhir tahun 2016, porsi 

pembiayaan murabahah pada bank Umum Syariah di Indonesia mencapai 

139.536 dari total pembiayaan yang disalurkan sedangkan pembiayaan 

berbasis bagi hasil mudharabah 15.292 dan musyarakah sebesar 78.421 

(http://ojk.go.id). 

Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang 

disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan core 

business sesungguhnya. Padahal pembiayaan bagi hasil inilah yang sangat 

berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Dan selain itu, sebagian pakar 

berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, 

merupakan bentuk pembiayaan skunder yang seharusnya hanya dipergunakan 

http://ojk.go.id/


                                                                                                   4 

sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, dan 

sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil atau porsi 

pembiayaan murabahah tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang 

disalurkan. 

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Dan faktor-faktor yang 

berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi 

pembiayaan berbasis bagi hasil.  

Tabel 1.1 Penyaluran pembiayaan perbankan syariah (dalam miliar 

rupiah) 

 

Akad  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Murabahah  56.365 88.004 110.565 117.371 122.111 139.536 

Mudharabah 10.229 12.023 13.625 14.354 14.820 15.292 

Musyarakah  14.624 27.667 39.874 49.336 60.713 78.421 

(Sumber: Laporan Keuangan Publikasi di website ojk) 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah 

mengalami peningkatan yang sangat tinggi setiap tahunnya di bandingkan 

pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Di 

Indonesia banyak masyarakat yang memiliki keterampilan untuk membuka 

bisnis atau usaha. Namun demikian, masyarakt mengalami keterbatasan modal 

sehingga kegiatan yang direncanakan belum terlaksanakan. Perbankan sebagai 

intermediaris menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang kelebihan dana. Salah satunya dari aktivitas pembiayaan yang 

menggunakan penyaluran pembiayaan. Jika semakin tinggi suku bunga (BI 

Rate) bank pada perbankan konvensional maka masyarakat akan enggan untuk 

melakukan kredit atau pembiayaan di bank konvensional. Oleh karena itu 
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masyarakat akan cenderung memilih melakukan kredit atau pembiayaaaan 

pada perbankan syariah. 

Adapun bebrapa faktor yang ditemui dalam penyaluraan pembiayaan 

pada bank Umum Syariah di Indonesia adalah dana pihak ketiga (DPK) yang 

mana dana pihak ketiga (DPK) pada pembiayaan terus mengalami 

peningkatan dan dalam Penyaluran dana ke masyarakat (lending). Dalam 

menjalankan fungsi penyaluran dana ke masyarakat bank mengeluarkan 

berbagai produk penyaluran dana. Dalam perbankan syariah penyaluran dana 

ke masyarakat ini dikenal sebagai pembiayaan dan dana dari masyarakat 

(DPK) terdiri atas giro, deposito dan tabungan. 

Menurut Wahyudi (2016) pembiayaan merupakan salah satu aktivitas 

pada operasional perbankan syariah, fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah harus memiliki peranan yang penting untuk menjaga 

stabilitas terhadap perkembangan sektor rill yang erat kaitanya dengan 

masyarakat kelas menengah ke bawah. Pembiayaan dengan perinsip bagi hasil 

diharapkan dapat lebih menggerakan sektor rill. Namun ternyata setelah 

sistem bagi hasil dipraktekkan dalam bentuk institusional LKS, sistem ini 

mengalami beberapa hambatan sehingga membuat pihak bank enggan 

menempatkan sebagian besar portfolio asetnya pada sistem bagi hasil ini. 

Sistem bagi hasil dianggap sangat berisiko. 

Menurut Andraeny (2011) Untuk mengoptimalkan volume 

pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) hendaknya perbankan 

syariah berupaya meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun 

dengan cara melakukan sosialisasi mengenai produk-produk yang dimiliki 
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perbankan syariah. Selain itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

mengedukasi masyarakat tentang produk penghimpunan dana terutama yang 

menggunakan prinsip bagi hasil seperti deposito mudharabah. Peningkatan 

dana dari sumber investasi ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan jumlah 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang disalurkan kepada masyarakat. 

Dengan demikian diharapkan porsi pembiayaan dengan prinsip profit and loss 

sharing tersebut dapat mendominasi produk pembiayaan bank syariah. Pada 

akhirnya, perbankan syariah dapat meningkatkan kontribusinya dalam 

menggerakkan sektor riil sekaligus merubah persepsi masyarakat yang 

beranggapan bahwa produk bank syariah sama dengan bank konvensional. 

Perbankan syariah perlu memelihara tingkat bagi hasil pada level 

kompetitif dan menguntungkan dengan cara melakukan penilaian yang 

seksama terhadap usaha yang akan dibiayai sehingga pembiayaan yang 

disalurkan menghasilkan return yang optimal. 

BI Rate,BI Rate adalah tingkat suku bunga yang mengalami fluktuasi. 

Menurut Kasmir (2010: 57) bahwa tingkat inflasi dan suku bunga (BI Rate) 

berfluktuasi sepanjang waktu, dalam jangka panjang suku bunga dipengaruhi 

tingkat inflasi yang mana diperkirakan bahwa inflasi berdampak 

meningkatnya suku bunga. Apabila inflasi tinggi suku bunga juga meningkat, 

walaupun dalam praktiknya tidak selalu begitu dan sebaliknya pendapatan 

atau daya beli investor menurun. Jangka waktu sangat berpengaruh terhadap 

suku bunga yang ditawarkan, semakin panjang jangka waktu maka semakin 

tinggi suku bunga pinjaman yang ditawarkan. Hal ini disebabkan besar risiko 

yang dihadapi di masa yang akan datang, namun untuk simpanan sebaliknya 
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suku bunga yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan dengan jangkah 

waktu yang rendah. 

Kemudian Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan 

bermasalah, yang mana dapat dilihat pada bank Umum Syariah pada tahun 

(Desember) 2011 2.588 yaitu 2,52% dan pada tahun (Desember) 2016 7.834 

yaitu 7,81% maka semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas suatu 

bank, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya kredit bermasalah.  

Menurut Antonio (2001) dan Arifin (2002) dalam Rustam (2013: 59) 

menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu 

mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena 

terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian 

pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan 

risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin tampak ketika 

perekonomian dilanda krisis dan turunnya penjualan sehingga mengurangi 

penghasilan perusahaan sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya.  

Hal ini semakin dibebani oleh meningkatnya tingkat bunga dan pada 

saat bank akan mengeksekusikan pembiayaan macet, bank tidak akan 

memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang tidak sebanding dengan 

besarnya pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, Arifin 

merekomendasikan untuk menekan risiko ini dengan cara batas wewenang 

keputusan pembiayaan bagi setiap petugas pembiayaan berdasarkan pada 

kapabilitasnya dan batas jumlah pembiayaan yang diberikan pada usaha atau 

perusahaan tertentu serta dengan melakukan diversifikasi.  
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Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada tahun 2011 

mencapai 78,41% dan pada tahun 2016 mencapai 87,09 % . sehingga perlu 

dilakukan penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

volume pembiayaan bank syariah terutama pembiayaan berbasis bagi hasil 

yaitu pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan 

menambahkan variabel BI Rate dan biaya operasional pendapatan operasional 

(BOPO) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.  

Penelitian terdahulu seperti Wahyudi (2016) variabel yang digunakan 

hanya  dana pihak ketiga, biaya operasional pendapatan operasional, dan 

penelitian Annisa (2015) variabel yang digunakan hanya dana pihak ketiga, 

tingkat bagi hasil dan NPF, dan penelitian yang dilakukan Endriana W (2015) 

variabel yang digunakan NPF, FDR dan  DPK. Maka berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, TINGKAT 

BAGI HASIL, NPF, MODAL SENDIRI, BOPO, DAN BI RATE 

TERHADAP VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL 

PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil? 

2. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil? 

3. Apakah terdapat pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil? 

4. Apakah terdapat pengaruh Modal Sendiri terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil? 

5. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil?  

6. Apakah terdapat pengaruh BI Rate terhadap volume pembiayaan berbasis 

bagi hasil? 

7. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, 

Non Performing Financing (NPF), Modal Sendiri, Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan BI Rate secara simultan terhadap 

volume pembiayaan berbasis bagi hasi? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap volume 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap 

volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. 

6. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap volume pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

7. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi 

Hasil, Non Performing Financing (NPF), Modal Sendiri, Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan BI Rate secara simultan 

terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil objek penelitian 

hanya pada Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Bagi Hasil, Non 

Performing Financing (NPF), Modal Sendirri, Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan BI Rate Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis 

Bagi Hasil. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Sebagai 

pengembangan keilmuan khusus di Falkutas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. 

2. Bagi Bank umum syariah di Indonesia, semoga dapat dijadikan bahan  

pertimbangan dalam meningkatkan pembiayaan. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan keilmuan tentang praktek 

perbankan syariah dan perilaku konsumen. 
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4. Bagi Peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu 

yang memperkuat penelitian ini, serta kerangka pemikiran teoritis 

dan hipotesis dari penelitian ini. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi variabel 

penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data 

yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data yang akan digunakan, 

serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskriptif objek 

penelitian, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian. 
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BAB V :  PENUTUP 

 Dalam bab ini menjelaskan keseluruhan hasil penelitian seperti 

kesimpulan, keterbatsan, dan saran-saran untuk perbaikan 

penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama di masa yang 

akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


