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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan

(Muhammad, 2005:16).

Mekanisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga.

Padahal bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika

model bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin

masih dianggap hal baru, sangat sedikit orang memahaminya. Perbedaan antara

sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya

bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut (Wiyono, 2005:56).

Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang haram

hukumnya menurut syariah islamiyah. Dalam praktiknya ketentuan bagi hasil

usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad atau kontrak usaha disepakati

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya

adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud

dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua

lembaga sebelumnya (swasta dan Negara) (Muhammad, 2005:15).
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Bank syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis

besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim, 2010:97).

Dalam penelitian ini mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau

syirkah. Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha

sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan

oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk

dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan

musyarakah (Karim, 2010:98).

Pembiayaan bagi hasil dapat diperoleh dari lembaga perbankan yang salah

satu tujuannya adalah memberikan kredit investasi berupa barang modal dan

bahan baku dengan sistem bagi hasil, meliputi 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24

Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah sejak dikeluarkannya ketentuan Bank

Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu

Unit Usaha Syariah (UUS) sangat cepat. Keberadaan bank syariah memberikan

kontribusi yang positif bagi perkembangan industri perbankan di Indonesia. Hal

ini terbukti ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, perbankan
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konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan

bahkan menunjukkan perkembangan.

Kinerja dan kelangsungan usaha bank berdasarkan prinsip syariah

tergantung pada manajemen bank untuk menjaga kualitas terhadap penyaluran

dana bank (pembiayaan). Dengan menyadari pentingnya terhadap kualitas

pembiayaan, maka pengelola bank syariah sebagai penerima amanah dari pemilik

dana (baik itu melalui tabungan/deposito) memiliki tanggung jawab atas

pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan penyaluran dana sampai

monitoring atas kualitas penyaluran dana tersebut.

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2011, jumlah penyaluran dana

(pembiayaan) yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia mencapai Rp

102,655 miliar. Adapun komposisi dari pembiayaan tersebut lebih dari 56% dari

total pembiayaan diberikan dalam bentuk murabahah, 18,5% diberikan dalam

bentuk musyarakah dan 10,2% diberikan dalam bentuk mudharabah.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah memiliki persentase lebih

kecil dari pada pembiayaan dengan prinsip jual-beli (murabahah). Padahal dalam

Islam, pembiayaan yang dianjurkan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Hal ini juga terjadi pada Bank Syariah.

Penelitian tentang Pembiayaan Bagi Hasil telah dilakukan oleh Hendri

dkk. (2013). Dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh
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signifikan, Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan, sedangkan

Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap

pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah.

Firmansyah dan Nasrulloh (2012) dengan judul “Analisis Pembiayaan

Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini

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

Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap

pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah di Indonesia.

Andraeny (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,

Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume

Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Bagi

Hasil (TBH) berpengaruh signifikan, sedangkan Non Performing Financing

(NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi

hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor

yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah yang pernah

diteliti oleh Hendri (2013). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya adalah dengan menambakan variabel Capital Adequacy

Ratio (CAR) dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) pada penelitian ini, serta pada periode

penelitian. Periode penelitian ini adalah tahun 2011-2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
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DENGAN PRINSIP BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH (BUS)

DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2013”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang beberapa faktor yang

mempengaruhi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu Dana Pihak Ketiga

(DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF),

Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) dengan

menggunakan data laporan keuangan triwulan terhitung mulai Maret 2011 sampai

Desember 2013.

Dari batasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia?

3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia?

4. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
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5. Apakah Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

6. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non

Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Tingkat

Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi

hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia

2. Mengetahui apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh

terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia.

3. Mengetahui apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia.

4. Mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia.

5. Mengetahui apakah Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di

Indonesia.
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6. Mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio

(FDR), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR)

dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) berpengaruh terhadap pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi bank

Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank syariah ke depan.

2. Bagi kampus

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis

maupun praktis yang berkaitan dengan dunia perbankan syariah di

Indonesia.

3. Bagi penulis

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang Perbankan

Syariah dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
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1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, batasan dan

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, yakni bank syariah, pembiayaan

bank syariah, bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil, pandangan islam, penelitian terdahulu,

kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE DAN ANALISA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber

data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan

teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan

pembahasan dari hasil analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan

pengolahan data yang diperoleh.


