
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru

dalam dunia bisnis syariah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi berbagai

kalangan, yaitu: ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan

tersebut dari sekitar pertengahan abad ke-20. Dewasa ini bank syariah sedang

menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun

2001(Muhammad,2007:1).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki

beragam suku bangsa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun

bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim

terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88%,

Kristen 5%, Katolik 3%, Hindu 2%, Budha 1%, dan lainnya 1%. Semakin

majunya sistem keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya

kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, menyebabkan semakin

besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip

Syariah (Ascarya,2006:293).

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya

kebijakan dual banking system di industri perbankan (UU. 21 tahun 2008 tentang

perbankan syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk

membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum
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syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum

berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip

syariah oleh bank umum Pasal 1 Ayat 9).

Martawireja (2009:25) mengatakan bahwa di Indonesia, pada bulan

Januari 2009 jumlah BUS (Bank Umum Syariah) adalah sebanyak  5 perusahaan,

sedangkan jumlah UUS (Unit Usaha Syariah) sebanyak 26 unit, dan BPRS (Bank

Perkreditan Rakyat Syariah) sebanyak 132 perusahaan.Hingga tahun 2011 jumlah

BUS yang terdaftar di Bank Indonesia sebanyak 11 BUS dan 23UUS (Gagat

Panggah Mulyo, 2012).

Menurut Martawireja (2009:25) bank syariah secara konsisten telah

menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. 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.

Bank Indonesia (BI) menyatakan perbankan syariah nasional berkembang

positif. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukan arah

peningkatan.Menurut Bank Indonesia (outlook perbankan syariah tahun 2013),

perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan

bulan Oktober 2012 cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh

±37% sehingga total asetnya menjadi Rp.174,09 triliun. Pembiayaantelah

mencapai Rp.135,58 triliun (40,06%) dan penghimpunan danamenjadi Rp.134,45

triliun (32,06%). Strategi edukasi dan sosialisasi perbankansyariah yang ditempuh



dilakukan bersama antara Bank Indonesia denganindustri dalam bentuk iB

campaign baik untuk funding maupun financing telah mampu memperbesar

market share perbankan syariah menjadi ± 4,3%.Penghimpunan dana masyarakat

terbesar dalam bentuk deposito yaituRp.78,50 triliun (58,39%) diikuti oleh

Tabungan sebesar Rp.40,84 triliun(30,38%) dan Giro sebesar Rp.15,09 triliun

(11,22%).

Perbankan syariah tetap berkomitmen untuk menggerakkan sektor riil dan

mengoptimalkannya. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam

menggerakkansektor riil telah mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah.

Sebesar80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp.135,58

triliundiinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Umum Syariah yang

terkemuka di Indonesia. Pertumbuhan Bank Syariah Mandiri  ditandai dengan

pertumbuhan asetnya yang saat ini hampir mencapai Rp.50 triliun.

Direktur utama Bank Syariah Mandiri Yuslam Fauzi menyatakan,

pertumbuhan BankSyariah Mandiri diakui sebagai bank syariah yang paling cepat

tumbuh untuk tingkat dunia.Pengakuan dunia internasional ini di peroleh ketika

mengikuti konferensi tingkat internasional di Bahrain. Pada saat itu, diumumkan

bahwa bank syariah yang paling cepat tumbuh di dunia adalah Bank Syariah

Mandiri.

Pada awal berdiri, yakni pada 1999 aset yang dimiliki Bank Syariah

Mandiri hanya Rp.450 miliar, sedangkan jumlah pegawai hanya 200 orang serta

hanya memiliki delapan kantor cabang.Sementara jumlah pegawai saat ini sudah



mencapai 13.000 orang serta jumlah kantor cabang mencapai 700 kantor yang

tersebar di berbagai daerah di tanah air.

Pengakuan atas kinerja Bank Syariah Mandiri datang dari lembaga lokal

dan internasional dalam bentuk penghargaan. Sejak awal 2011 hingga saat ini,

Bank Syariah Mandiri telah memperoleh 27 penghargaan dari lembaga lokal dan

internasional. Penghargaan dari lembaga lokal di antaranya sebagai bank syariah

terbaik dari Karim Business Consulting, bank syariah terbaik dari Majalah

Investor, bank syariah dengan kinerja terbaik selama 10 tahun berturun-turut dari

Majalah InfoBank, Annual Report Award dari kementerian keuangan dan lembaga

lainnya

Sementara dari lembaga internasional, Bank Syariah Mandiri memperoleh

penghargaan sebagai The Best Islamic Bank, The Best Islamic Retail Bank, The

Best Islamic Trade Finance Bank dan Deals of The Year dari The Asset of Hong

Kong dan The Best Islamic Bank dariAsiaMoney. Serta Fitch Rating, peningkatan

rating Bank Syariah Mandiri dari semula AA menjadi AA+.

Di Indonesia banyak masyarakat yang memiliki keterampilan untuk

membuka bisnis atau suatu usaha. Namun demikian, masyarakat mengalami

keterbatasan modal sehingga kegiatan usaha yang direncanakan urung

dilaksanakan. Perbankan sebagai intermediaris menghubungkan antara pihak

yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Salah satunya dari

aktivitas pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah yaitu pembiayaan

mudharabah. Hal ini tentunya dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan

modal.



Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun1992 yang telah diubah menjadi

UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 2 : “Bank wajibmemelihara

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset,kualitas

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang

berhubungandengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip

kehati-hatian”, dan ayat3: “dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dan melakukankegiatan usaha lainnya, bank wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dankepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam penentuan kesehatan suatu bank,

hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah dana yang terhimpun

darimasyarakat (DPK) danReturn On Assets (ROA).

Terdapat fenomena dalam penyaluran pembiayaan mudharabahpada Bank

Syariah Mandiri. Setiap tahun Return On Assets (ROA) mengalami fluktuasi,

sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan mudharabahterus

mengalami peningkatan.Return On Assets (ROA) pada bulan Desember tahun

2009 sebesar 2,23%, pada bulan Desember tahun 2010 ROA sebesar 2,21%,

kemudian pada bulan Desember tahun 2011 mengalami penurunan menjadi

1,90%, dan pada Desember tahun 2012 ROA sebesar 2,25%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada desember tahun 2009 sebesar ±16

triliun,pada desember tahun 2010 sebesar ± 24 triliun, pada Desember tahun 2011

sebesar 37 triliun, pada desember tahun 2010 sebesar 40 triliun. Pembiayaan

mudharabahpada desember tahun 2009 sebesar  ± 3 triliun, dan megalami



peningkatan pada desember tahun 2010,2011 serta 2012 pembiayaan

mudharabahmencapai ± 4 triliun.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  pembiayaan pada

perbankan syariah telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain :  Wuri Arianti

dan Harjum Muharam (2011)Luh Gede Meydianawathi (2007) dalam Wuri

Arianti dan Harjum Muharam(2011), Nasihin (2013) dan Niknick Nurmayanti

(2004).Hasil penelitian Wuri Arianti dan Harjum Muharam (2011)

mengungkapkan bahwa DPK berpengaruhpositif dan signifikan terhadap

pembiayaan, CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pembiayaan, ROA (Return On Assets) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Sedangkan hasil penelitian Niknick Nurmayanti (2004) mengungkapkan

bahwaDPK berpengaruhpositif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Di Indonesia, systemoperasionalperbankandiikatolehperaturan BI. Begitu

pula operasional bank syariahterikat oleh peraturanBI danperaturan-peraturanyang

ditetapkan oleh pemerintah. Penilaian kinerja bank syariah juga tidak jauh

berbeda dengan bank konvensional. Bank Indonesia

menggunakanteknikanalisisrasio CAMEL dalammenentukantingkatkesehatan

bank. Penelitianinimenggunakanrasio ROA (Return On Assets) yang

merupakanbagiandarirasio M (Management) pada CAMEL.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bisa dilihat dari

segi internal dan eksternal suatu perbankan. Faktor internal dapat dilihat dari

dalam bank itu sendiri dan faktor eksternal dilihat dari sisi luar bank, misalnya

tingkat BI Rate. Kelebihan penelitian ini adalah menambahkan faktor eksternal



yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Kemudian penelitian ini lebih

memfokuskan akad dari pembiayaan tersebut, yakni memfokus pembiayaan pada

akad mudharabah. BI Rate memiliki hubungan terhadap penyaluran pembiayaan.

Jika BI Rate tinggi, maka suku bunga pada perbankan konvensional akan

meningkat. Jika semakin tinggi suku bunga bank pada perbankan konvensional

maka masyarakat akan enggan untuk melakukan kredit atau pembiayaan di bank

konvensional. Oleh karena itu, masyarakat akan cenderung memilih melakukan

kredit atau pembiayaan pada perbankan syariah.

Fenomena Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

berfluktuasi dan faktor eksternal tingkat BI Rate, serta pembiayaan mudharabah

yang kian meningkat memotivasi peneliti untuk menguji apakah ada pengaruh

Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK)dan BI Rate terhadap

pembiayaan mudharabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalampenelitian ini

adalah:

1. Apakah terdapatpengaruhReturn On Assets (ROA)terhadap pembiayaan

mudharabah.

2. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan

mudharabah.

3. Apakah terdapat  pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan mudharabah.

4. Apakah terdapat pengaruh Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK)

dan BI Rate secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah.



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Return On Assets(ROA)terhadap

pembiayaan mudharabah.

2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap

pembiayaan mudharabah.

3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh BI Rate terhadap pembiayaan

mudharabah.

4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruhReturn On Assets(ROA), Dana

Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate secara simultan terhadap

pembiayaanmudharabah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pedoman atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan

penelitian dengan permasalahan yang sama.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang

bermanfaat untuk dukungan kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi

fakultas.

3. Bagi bank, sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan

mudharabah.



1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang

diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruhReturn On Assets (ROA),

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rateterhadap Pembiayaan Mudharabah

padaBank Umum Syariah Milik Negara (BUMN) di Indonesia ini akan dibagi

dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I               PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri atas :

latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan penelitian,

manfaatpenelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II             LANDASAN TEORI

Bab dua membahas mengenai landasan teori dan pengembangan

hipotesis yang menguraikan tentang teori : Bank, Bank Syariah,

Ciri-ciri Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah, Prinsip dan

Operasional Bank Syariah, Produk dan Jasa pada Bank Syariah,

Peraturan dan Perundang-Undangan yang terkait dengan Bank

Syariah, Perbedaan Bank konvensional dan Bank Syariah,

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil, Pandagan Islam tentang Riba,

Pembiayaan Mudharabah, Hipotesis dan pengembangan hipotesis.

BAB III            METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai

metodologi penelitian yang akan digunakan, meliputi sumberdata,

populasi dan  sampel penelitian, metode pengumpulandata,



definisi variabel operasional dan pengukurannya, serta metode

analisis data.

BAB IV           HASIL PENELITIAN

Bab empat bab yang membahas hasil penelitian dan pembahasan

masalah tentang PengaruhReturn On Assets (ROA), Dana Pihak

Ketiga (DPK), dan BI Rate terhadapPembiayaan Mudharabahpada

Bank Umum Syariah Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Bab lima merupakan bab yang memberikan kesimpulan

penelitiandan saran-saran berdasarkan uraian dari bab-bab

sebelumnya.


