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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan besar dalam 

mengembangkan perkonomian. Peran bank sangat penting karena untuk 

melakukan kegiatan perekonomian di kehidupan sehari-hari, manusia sangat 

membutuhkan uang. Lembaga perbankan kemudian menjadi sebuah kebutuhan 

vital dalam perekonomian. Pada keadaan tersebut fungsi bank merupakan 

lembaga yang menjadi perantara dalam menyalurkan uang dari satu pihak ke 

pihak lainnya. Ketergantungan tehadap perbankan dikarenakan perbankan 

merupakan lembaga yang berurusan dengan ketersedian modal bagi pelaku 

ekonomi (Yuliadi, 2007).  

Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan 

dalam memajukan perekonomian Negara tersebut. Keberadaan Bank akan 

mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari 

surplus unit dan penyalur kredit kepada defisit unit, tempat menabung yang efektif 

dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi 

semua sektor perekonomian. Jika diibaratkan maka bank memiliki fungsi seperti 

jantung sedangkan uang menjadi darah yang dialirkan oleh jantung. Analogi 

tersebut dapat dimengerti bahwa fungsi bank sangatlah penting dalam 

perekonomian (Jumono, 2008). 
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Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian 

disalurkan kembali ke masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat 

dengan menyediakan layanan jasa giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya 

untuk kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui sistem kredit atau 

pembiayaan. hal tersebut munjukan Peranan bank dalam memajukan 

perekonomian dimana bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana 

kepada pihak yang membutuhkan pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya, 

2005). 

Pertumbuhan bank sebagai penyalur modal ke masyarakat dari tahun ke 

tahun mengalami perkembangan. Walaupun sempat diterjang badai krisis, akan 

tetapi saat ini kegiatan dunia perbankan kembali subur mengingat pentingnya 

peran dunia perbankan yang saling berhubungan dengan pembangunan ekonomi. 

Jika industri perbankan mengalami keterpurukan maka dapat menyebabkan 

perekonomian suatu negara ikut terpuruk. Pada saat perekonomian suatu negara 

mengalami stagnasi maka industri perbankan juga akan terkena dampaknya 

karena fungsi intermediasi  tidak berjalan normal (Kiryanto, 2007).  

Kemunculan bank syariah merupakan bukti dari pertumbuhan dunia 

perbankan. Kemunculan bank syariah di tanah air ditandai dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian mengalami perubahan menjadi 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dikeluarkannya Undang-

Undang tersebut menjadikan sistem perbankan di Indonesia berubah menjadi dual 
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banking sistem yang mana membuat bank umum memungkinkan untuk beroperasi 

dengan prinsip syariah baik secara penuh syariah ataupun dengan membuat bagian 

tersendiri yang sesuai dengan prinsip syariah seperti dijelaskan dalam jurnal Bank 

Indonesia dan Center for Banking Research Universitas Andalas (Permatasari, 

2009).  

Kemunculan bank syariah juga menjadi jawaban masyarakat atas 

kebutuhan jasa perbankan dengan meminimalisir adanya riba di dalamnya dengan 

menggunakan mekanisme pembagian keuntungan dari nasabah kepada lembaga 

keuangan begitu juga sebaliknya yaitu dari lembaga keuangan kepada nasabah. 

Mekanisme pembagian keuntungan atau yang lebih dikenal dengan bagi hasil 

menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat memilih bank syariah. Esensi yang 

dikembangkan dalam sistem perbankan syariah adalah bagaimana uang secara 

optimal dapat digunakan untuk menggerakkan sektor riil karena memang sektor 

riil itulah yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua 

pelaku ekonomi (Yuliadi, 2007).  

Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dananya dalam 

bentuk kredit yang menggunakan suku bunga sebagai dasar, bank syariah 

khususnya pada penyaluran dana tidak mengenal istilah kredit. Istilah kredit 

dalam sistem perbankan syariah berubah menjadi pembiayaan. hal tersebut diatur 

di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (Chairi, 2005). 

Pada tahun 1997-1998 perekonomian Indonesia mengalami krisis dimana 

terjadi ledakan kredit macet dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan yang diawali oleh devaluasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 



4 
 

 

Amerika. Pada saat krisis tersebut sebagian besar bank konvensional yang 

dilikuidasi dan sebagaian yang lain mengalami merger.  Sementara itu, keadaan 

bank syariah justru mengalami perkembangan. Berdasarkan direktori syariah 

Republika (Februari 2008) sebelum terjadi krisis 1997-1998, jumlah bank syariah 

terdiri dari 1 unit bank umum syariah (BUS) dan 9 bank perkreditan rakyat 

syariah (BPRS). Pada tahun 2002 bank syariah sudah memiliki 2 Bank Umum 

Syariah (BUS), 6 Unit Usaha Syariah dan 83 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BUS) (Dewi, 2011).  

Tabel 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia  

(Dalam Miliar Rupiah) 

Indikator 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

Pendaptan 
11.119 15.412 17.734 27.207 24.712 

Total beban 9.818 13.375 14.312 22.843 22.663 

Laba 1.301 2.037 3.422 4.364 2.049 
  Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan statistic perbankan syariah 2015 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah 

terus mengalami peningkatan. Dalam artikel publikasi  Milad ke-8 Ikatan Ahli 

Ekonomi Islam (IAEI) bahwa  Industri perbankan syariah mampu menunjukkan 

akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam 

lima tahun terakhir, sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya 

sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah dijuluki sebagai 

the fastest growing industry (Alamsyah, 2012).  
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Tabel 1.2. Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi  

(Dalam Miliar Rupiah) 

Sektor Ekonomi 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pertanian, Kehutanan dan 

Sarana Pertanian 
1.762 2.201 2.809 3.165 5.679 

Pertambangan 1.120 1.733 2.094 3.018 4.331 

Perindustrian 2.337 4.077 5.008 6.029 13.300 

listrik, gas dan air 1.354 2.381 3.159 4.663 5.492 

Konstruksi 4.194 5.858 7.142 8.086 11.187 

perdagangan, restoran dan 

hotel 
7.609 9.778 12.624 14.314 24.418 

pengangkutan, pergudangan 

dan komunkasi 
3.696 3.369 4.321 5.387 12.198 

jasa dunia usaha 20.233 25.630 37.150 47.598 66.915 

jasa social 2.975 4.464 7.878  12.085 10.764 

lain-lain 22.902 43.164 65.319 79.778 44.282 

Total 68.181 102.655 147.505 184.122 199.330 
Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan statistic perbankan syariah 2015 

Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator 

perkembangan bank syariah (Adnan, 2005). Tabel di atas menggambarkan 

perkembangan bank syariah dengan peningkatan pembiayaan dari berbagai 

macam sektor ekonomi yang ada di masyarakat oleh bank syariah sebagai 

indikatornya. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima 

tahun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada sektor ekonomi yang 

ada di masyarakat terus mengalami peningkatan.   

Selain itu perkembangan bank syariah juga telah didukung dengan 

landasan hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 juli 2008. Adanya 

Undang-Undang tersebut akan mendorong pertumbuhan bank syariah dibuktikan 

dengan perkembangan bank syariah yang impresif dengan rata-rata pertumbuhan 

asset lebih dari 65% pertahun (Wardhani, 2011). 
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Pertumbuhan bank syariah tetntu saja dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor. Adanya ketersediaan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi terpenuhinya kecukupan dana pembiayaan 

perbankan syariah. Semakin tinggi rasio Dana Pihak Ketiga, maka semakin baik 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan karena Dana 

Pihak Ketiga merupakan sumber dana utama bank yang berasal dari dana 

masyarakat (Siamat, 2005). 

Tabel 1.3. Perkembangan Indikator Perbankan Syariah di Indonesia  

(Dalam Miliar Rupiah) 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

Giro 9.056 12.006 17.708 18.523 18.649 

Tabungan 22.908 32.602 45.072 57.2 63.581 

Deposito 44.072 70.806 84.732 107.812 135.629 

Total 76.036 115.415 147.512 183.534 217.858 
     Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan statistic perbankan syariah 2015 

Tabel di atas menunjukan perkembangan DPK meningkat dari tahun ke 

tahun. Peningkatan Dana Pihak Ketiga akan mempengaruhi pertumbuhan 

perbankan  syariah mengingat perbankan syariah memiliki fungsi intermediasi 

menghimpun dana yang sumber utamanya adalah Dana Pihak Ketiga dan 

menyalurkan kembali melalui pembiayaan. 

Selain dari faktor internal berupa DPK, pembiayaan juga dipengaruhi oleh 

faktor di luar bank syariah seperti suku bunga dan Jumlah Uang Beredar. 

Perubahan faktor-faktor tersebut dimungkinkan akan mempengaruhi jumlah 

pembiayaan karena akan mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengelola 

keuangannya. 
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Tabel 1.4. Perkembangan Jub dan Suku Bunga di Indonesia 

(Dalam Miliar Rupiah) 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

Uang Beredar 605.411 722.991 841.652 887.084 942,221 

Suku Bunga 6.64 6.4 5.59 7.72 8.56 

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Januari 2015 

Tabel di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan Jumlah Uang Beredar 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total Jumlah Uang Beredar telah mencapai 

angka Rp 887.084 Miliar. Berbeda dengan Jumlah Uang Beredar, tingkat suku 

bunga mengalami fluktuasi. Diawali dengan penurunan suku bunga selama tiga 

tahun kemudian dilanjutkan dengan kenaikan di tahun 2013.  

Perubahan Jumlah Uang Beredar dan suku bunga seperti yang 

digambarkan oleh tabel di atas dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan. Dalam 

teori bejana berhubungan dijelaskan bahwa kebijakan konvensional akan 

mempengaruhi perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dan bank 

konvensional seperti dua bejana. Pada saat salah satunya dalam kondisi penuh 

maka akan memenuhi bejana lainnya (Karim, 2008).  

Beberapa studi mencoba menghubungkan antara pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Jumlah Uang Beredar dan tingkat suku bunga. Penelitian yang dilakukan 

oleh Luluk Chorida (2010) menunjukan bahwa Kenaikan dan penurunan alokasi 

pembiayaan UKM sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada 

bank syariah. Besarnya dana tersebut akan mempengaruhi jumlah alokasi 

pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul Maula (2008) menunjukan bahwa Dana 

Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.  
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Menurut Tohari (2010) uang beredar (M2) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan. Bertambahnya Jumlah Uang Beredar 

menyebabkan bank mampu menjalankan fungsi intermediasinya. Bertambahnya 

Jumlah Uang Beredar direspon bank syariah dengan meningkatkan pembiayaan. 

Kenaikan Jumlah Uang Beredar menyebabkan dana yang dihimpun meningkat. 

Sementara menurut Listiyono (2015) Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kredit dan pembiayaan. Kenaikan Jumlah Uang beredar akan 

menurunkan tingkat pembiayaan bank syariah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) yang meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah menunjukan bahwa 

suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Menurutnya 

kebanyakan bank syariah masih menjadikan suku bunga sebagai acuan dalam 

menetapkan margin pembiayaan murabahah. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Nurapriyani (2009) menunjukan bahwa suku bunga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Apabila terjadi kenaikan 

suku bunga akan menurunkan pembiayaan bank syariah. 

Dari penelitian terdahulu menunjukan adanya hasil yang tidak konsisten 

(research gap) antara variabel-variabel independen Dana Pihak Ketiga, Jumlah 

Uang Beredar dan suku bunga. Adanya research gap membuat variabel-variabel 

tersebut perlu dibuktikan kembali pengaruhnya terhadap pembiayaan. Dengan 

menggunakan periode data berbeda, penelitian replikasi ini diharapkan dapat 

mengkonfirmasi penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 
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lebih lanjut terhadap temuan empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan.  

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud meneliti pengaruh variabel 

internal berupa Dana Pihak Ketiga dan variabel eksternal berupa tingkat suku 

bunga dan Jumlah Uang Beredar terhadap jumlah pembiayaan. Judul yang yang 

diambil dalam penelitian ini adalah “Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia dan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. 

B. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi hanya pada 

bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasakan uraian yang penulis telah jelaskan di atas, penelitian ini 

merumuskan masalah pada upaya untuk meningkatkan jumlah pembiayaan. 

Besarnya pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat meningkatkan 

produktifitas masyarakat karena ketersediaan dana. Masalah bagaimana 

meningkatkan pembiayaan bank syariah kemudian memunculkan pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah pembiayaan 

bank syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana hubungan antara suku bunga dengan jumlah pembiayaan 

bank syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana hubungan antara jumlah uang beredar dengan jumlah 

pembiayaan bank syariah di Indonesia? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah 

pembiayaan yang diberikan bank syariah  kepada masyarakat.  

2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap jumlah pembiayaan 

yang diberikan bank syariah  kepada masyarakat.  

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap jumlah 

pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dengan dibuatnya penelitian ini akan memiliki beberapa 

manfaat, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai informasi tambahan dan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan tentang bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Jumlah 

Uang Beredar dan suku bunga terhadap jumlah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah. Selain itu adanya penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai bagaimana 

pengembangan bank kedepannya. 

2. Bagi Pribadi Penulis 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk 

mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan. 

Dengan dibuatnya penelitian ini membuat penulis harus melakukan, 



11 
 

 

mencari dan mengolah data riil yang mana tidak akan didapatkan di 

kelas. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan 

untuk kepentingan civitas akademik. Terutama dalam pengembangan 

penelitian mengenai perbankan kedepannya. Dengan disusunnya 

penelitian ini diharapkan dapat membantu melancarkan kepentingan 

civitas akademik. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat 

ketika ingin memilih produk perbankan. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan mayarakat mengenai 

produk-produk perbankan. 


