
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank syariah wajib

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut  jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tertulis pula bahwa bank umum

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank

syariah). Perbedaan mendasar antar bank konvensional dan bank syariah adalah adanya

larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank

konvensional. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut

sistem bagi hasil.

Krisis ekonomi yang terjadi Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup rumit

yang telah membuat perekonomian Indonesia yang semula mengalami pertumbuhan ekonomi

yang pesat, sehingga menimbulkan terjadinya inflasi. Krisis ekonomi ini juga membuat

sistem perbankan menjadi rapuh karena nilai tukar uang rupiah yang merosot tajam, kondisi

ini yang menyebabkan lembaga perbankan terus menerus merugi dan modalnya semakin

terkuras yang pada akhirnya berakibat pada likuidasi sejumlah bank. Kebijakan pemerintah

untuk terus menjaga kesinambungan fiscal serta komitmen Bank Indonesia untuk menjaga

kestabilan nilai rupiah dan memperkuat sistem perbankan memberikan dampak positif bagi

arah perkembangan perekonomian.



Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu

negara karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi semakin terkena imbasnya. Salah satu

permasalahan yang muncul adalah bank menghadapi negatif spread yakni suku bunga

tabungan lebih besar dari pada suku bunga pinjaman, hal ini menyebabkan bank sulit

memperoleh keuntungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Liewelyn (2008). Dengan

ditemukannya spread suku bunga dalam jangka pendek yang mempunyai pergerakan yang

searah dan signifikan dibandingkan dengan jangka panjang sehingga dapat dijadikan tolok

ukur bagi ekspektasi inflasi, melalui karya tulis ini di sarankan agar pemerintah lebih berhati-

hati dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga (SBI) karena erat

hubungannya dengan naiknya tingkat inflasi, terutama dalam jangka pendek.

Dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh

pemerintah diantaranya dengan menaikkan tingkat bunga bank dan mengeluarkan kebijakan

pengetatan uang. Akan tetapi kebijakan tersebut ternyata tidak mampu mengatasi

kemerosotan rupiah terhadap dollar AS yang kemudian memicu laju inflasi hingga tingkat

yang mengkhawatirkan. Hal ini berdampak buruk pada iklim investasi yang akhirnya

mempengaruhi perkembangan dunia usaha, perbankan serta pasar modal (Oktavia, 2009)

dalam Edhi Satriyo Wibowo (2012).

Semakin tinggi inflasi, suku bunga juga semakin tinggi, misalnya hal ini dilihat dari

kebijakan uang ketat dengan menaikkan suku bunga melalui operasi pasar terbuka, memang

akan berdampak positif bila dilihat dari penekanan terhadap jumlah uang yang beredar, tetapi

disisi lain, hal ini akan menimbulkan masalah dalam sektor riil akibat dana masyarakat

terserap semuanya ke perbankan sehingga produksi nasional terhambat, sehingga harga-harga

akan meningkat tajam dengan langkanya produk di pasaran.



Adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan mempengaruhi

peran intermediasi dunia perbankan dalam perekonomian Indonesia. Bank-bank umum

(konvensional) dalam operasionalnya sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang

berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman

dengan bunga simpanan. Sedangkan dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga, yang

ada adalah prinsip bagi hasil (profit sharing) antara bank dengan nasabah dalam pengelolaan

dananya.

Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung

maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap profit bank syariah. Dengan

naiknya tingkat suku bunga BI, maka cenderung akan diikuti oleh naiknya suku bunga

simpanan dan suku bunga pinjaman pada bank konvensional. Sehingga orang akan cenderung

untuk menyimpan dananya di bank konvensional dari pada di bank syariah, karena bunga

simpanan di bank konvensional naik yang  pada akhirnya tingkat pengembalian yang akan

diperoleh nasabah penyimpan dana akan mengalami peningkatan.

Kenaikan tingkat suku bunga inilah yang menjadi dilema dunia perbankan syariah

saat ini, karena dikhawatirkan akan ada perpindahan dana dari bank syariah ke bank

konvensional. Tetapi ada juga keuntungan yang diperoleh bank syariah dengan naiknya suku

bunga yakni permohonan pembiayaan (kredit) di bank syariah oleh nasabah diperkirakan

akan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya bunga pinjaman pada bank

konvensional. Sedangkan penurunan suku bunga BI mau tidak mau, bank konvensioanal

mesti menyesuaikan diri dengan menurunkan bunga deposito dan tabungan. Bila tidak, biaya

dana yang dikeluarkan bank akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Melihat

kondisi bank konvensional yang demikian, begitu tepat bila bank syariah dijadikan alternatif

bagi nasabah yang lebih menghendaki kestabilan return maupun pembagian hasil usaha yang

lebih pasti.



Menurut Hatta (2008), secara empirik, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan

ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 - 1998 yang mengakibatkan terganggunya sektor

riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar)

yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu

sebesar 77,60% yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun terganggunya

sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun

1998, seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih). Inflasi

sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang. Stabilitas tersebut tercermin

dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan

pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan

distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

Menurut Agustianto (2008) Tak bisa dibantah, bahwa bunga (interest) telah

menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian banyak negara dan fakta itu terjadi dimana-

mana. Bunga memainkan peranan penting dalam mengakibatkan timbulnya krisis. Sistim

ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para

pemilik modal yang pasti menerima keuntungan tanpa menangung resiko. Keburukan bunga

juga disebabkan karena bunga menambah biaya produksi bagi para businessman yang

menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan

untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga,

pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli

konsumen. Semua dampak negatif sistim ekonomi ribawi ini

secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi

tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistim ekonomi ribawi.

Menurut Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (2008), Bank Muamalat dan

sejumlah Bank Syari’ah yang menarapkan sistem bagi hasil selamat dari bagai krisis tersebut.



Hal ini disebabkan karena bank syari’ah menerapkan sistem bagi hasil. Penerapan bagi hasil

di bank syariah, membuat bank-bank syari`ah lebih tangguh dan tahan dari pengaruh gejolak

moneter, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak

dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang

jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Dengan sistem bagi hasil

tersebut, maka jelas bank-bank syariah selamat dari negative spread.

Kinerja keuangan bank merupakan salah satu dasar penilaian terhadap kemampuan

bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan pengelola dana masyarakat.

Perbaikan kondisi kinerja keuangan perbankan nasional membawa kepada suatu alam

persaingan yang ketat diantara bank-bank umum dari suatu periode ke periode berikutnya,

sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi dan

penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan

perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan di masa yang akan

datang.

Kinerja keuangan tercermin dalam rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat

analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh. Rasio keuangan

dapat digunakan untuk mendeteksi/ mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui

analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun

kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisis rasio keuangan dapat diklasifikasikan ke

dalam lima aspek rasio keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio

profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio nilai perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh tingkat inflasi dan suku bunga BI terhadap kinerja

keuangan bank berdasarkan rasio keuangan sudah pernah dilakukan. Penelitian Novianto

satrio utomo (2009) ini menggunakan rasio keuangan Return On Asset (ROA), Return On

Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM). Pada hasil penelitiannya  inflasi sebagai



variabel bebas tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perbankan yaitu

ROA, ROE,dan NIM. Namun inflasi dapat berpengaruh terhadap pembentukan ROE. Hal ini

dapat dilihat dari rata- rata besaran koefisien dan uji t yang dilakukan pada hasil regresi

model tersebut. Pada penelitian ini variabel Suku Bunga memberikan pengaruh terhadap

ROA dan ROE namun lebih dominan memberikan pengaruh terhadap NIM.

Neni Supriyanti (2009) juga meneliti tentang pengaruh inflasi dan suku bunga BI

terhadap kinerja keuangan PT. Bank Mandiri berdasarkan rasio keuangan. Pada penelitian ini

menggunakan rasio ROA, ROE, dan NIM. Berdasarkan analisis yang dilakukan,

menunjukkan bahwa Inflasi dan Suku Bunga tidak memiliki pengaruh terhadap ROA.

Pengaruh Inflasi dan Suku bunga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROE.

Dan pengaruh Inflasi dan Suku Bunga BI memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap

NIM. Linda Dwi Oktavia (2009) meneliti pengaruh suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan

inflasi terhadap kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah privatisasi. Hasil

penelitiannya SBI berpengaruh signifikan positif sedangkan variabel inflasi berpengaruh

signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan hanya variabel nilai tukar

rupiah yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis ingin menguji pengaruh tingkat inflasi

dan suku bunga BI terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan, dan

menambahkan rasio keuangannya dengan menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy

Ratio), dan rasio NPF (Non Performing Financing). Dengan rasio CAR dapat dilihat

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta

menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank.

Sedangkan dengan menggunakan rasio NPF dapat dilihat kemampuan manajemen bank

dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi

rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah

penelitian sebagai berikut:

a. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum  Syariah

Milik Negara di Indonesia?

b. Apakah suku bunga BI  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan Bank Umum

Syariah Milik Negara di Indonesia?

c. Apakah tingkat inflasi dan suku bunga BI berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Bank Umum  Syariah Milik Negara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

` Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari

penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap kinerja keuangan Bank  Umum

Syariah Milik Negara di Indonesia.

b. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga BI terhadap kinerja keuangan Bank  Umum

Syariah Milik Negara di Indonesia.

c. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga BI terhadap kinerja keuangan

Bank  Umum Syariah Milik Negara di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan manfaat dari

penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk Syariah

1. Sebagai sumber informasi untuk pengembangan bank umum  syariah ke depan.

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan

oleh bank umum syariah selama ini.



3. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank umum syariah selama ini dalam menghadapi

kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

b. Untuk Universitas

Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah

khasanah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan

perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia.

c. Untuk Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman untuk mengembangkan wawasan

dan pengetahuan tentang Perbankan Syariah dan juga mengetahui pengaruh tingkat inflasi

dan suku bunga BI terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah Milik Negara di

Indonesia.

1.5 Sistematika Penuliasan

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan

dibahas dalam penelitian ini, penulisan membaginya menjadi tiga bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini,

sehingga penulis dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data,

variabel dan pengukurannya, model penelitian, uji pendahuluan dan uji

hipotesis.

BAB IV :HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN



Bab ini membahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan

dengan masalah penelitian, analisis dan data yang digunakan, serta

pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis

pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai

pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian


