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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian Negara Indonesia Dalam kurun waktu 4 

tahun terakhir (2009-2012), menunjukan keadaan yang tetap stabil.  Indonesia 

merupakan salah satu Negara di Asia yang mempunyai pertumbuhan ekonomi 

terstabil dengan kondisi  perekonomian yang sanggup mempertahankan 

pertumbuhan ekonominya di tengah kinerja perekonomian global yang 

melambat. Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari dukungan kondisi 

ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif. 

Pertumbuhan ekonomi berati perkembangan kegiatan dalam suatu 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi di pandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang yang 

mencerminkan kegiatan ekonomi di suatu Negara.  

Bank merupakan salah satu sektor keuangan yang berperan aktif dalam 

menunjang kegiatan pembangunan nasional dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi, dimana bank mempunyai peran sebagai lembaga  perantara 

(intermediary) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit 

ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit lain 

yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Dengan demikian, para 

pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang seluruh 
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kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian akan bepengaruh terhadap 

pergerakan roda perekonomian. 

Bank Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia telah di akui dan di 

kenal oleh masyarakat Machmud dan Rukmana (2010:55). Senjak 

diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan ini merupakan 

pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di indonesia. Namum UU No. 7 

tahun 1992 dirasa belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap 

pengembangan bank syariah. Pada tahun 1998 mulai diberlakukan UU No. 10 

Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam 

bentuk SK direksi BI baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang 

lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan 

syariah di Indonesia. Namun demikian, masih ada berberapa hal yang perlu 

disempurnakan dari UU No. 10 Tahun 1998 antara lain perlunya penyusunan 

dan penyempurnaan kententuan serta undang-undang operasional bank syariah 

secara terpisah, sebab undang-undang yang telah ada adalah dasar hukum bagi 

penerapan dual banking system. 

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Dua 

fungsi utamanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. 

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah pemberiaan 

pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, Aktifitas bank 
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memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, 

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. 

Bank syariah mengedepankan prinsip ekonomi islam yang tidak 

mengenal sistem bunga kondisi ini dimungkinkan mencegah terjadinya 

Inflationary gap Zuhroh (2005), Artinya dengan diterapkannya prinsip 

ekonomi islam yang bebas  bunga  dapat menciptakan keseimbangan antara 

sektor moneter dan sektor rill. Keberadaan bank syariah juga  diharapkan 

mampu berperan sebagai agent of development dan berkontribusi terhadap 

pembangunan perekonomian nasional yang selama ini didominasi oleh 

perbankan konvensional. Dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip 

islam yang  diarahkan pada perekonomian yang berpihak kepada ekonomi 

kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan  gambaran diatas dampak lanjut diberlakukannya sistem 

ekonomi tanpa  bunga diharapkan dapat menumbuhkan peran dan kepercayaan 

masyarakat pada bank syariah. Terdapat tiga jenis pembiayan yang disalurkan 

bank syariah menurut pengunaanya yaitu pembiayaan modal kerja dan 

pembiayaan investasi yang merupakan pembiayaan bersifat produktif 

mengunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai skim 

pembiayaanya.  Pembiayaan konsumsi . ketiga jenis pembiayaan tersebut 

diharapkan akan meberikan dampak ganda pada sektor-sektor lain (multiplier 

effect), dan memberikan social benefit bagi peningkatan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat terkhususnya bagi golongan pendapatan rendah. 
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Dampak pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi suatu Negara dipicu oleh meningkatnya 

aktifitas produksi dan  permintaan produksi yang bersumber dari peningkatan 

daya beli masyarakat yang harus didukung oleh pembiayaan konsumsi 

sementara peningkatan aktivitas  produktivitas harus didukung pula oleh 

pembiayaan investasi dan modal kerja yang secara teoritis akan mampu 

meningkatkan kapasitas perusahaan dalam meningkatkan produksi secara 

keseluruhan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Dari implikasi di atas  peran bank syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Perbankan syariah perlu diarahkan untuk mengembangkan 

pembiayaan pada sektor-sektor produksi. Beberapa terobosan yang dapat 

ditempuh antara lain dengan memasuki sektor-sektor yang mendapatkan 

prioritas dari pemerintah seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan 

industri kreatif, sektor produktif untuk start up business, dan sektor Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta proyek-proyek dalam skala 

prioritas dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi Indonesia) 

Berdasarkan (Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012) Bank 

syariah Berada pada level playing field yang sama dengan perbankan 

konvensional, yang telah memiliki keunggulan struktur pendanaan yang lebih 

efisien dan jenis pembiayaan yang lebih familiar bagi masyarakat hal ini 

merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Selain beberapa bank 

konvensional merupakan ‘pemain’ yang handal dan lebih unggul dalam 
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pembiayaan produktif yaitu dalam segi permodalan dan infrastruktur baik 

dalam bentuk jaringan kantor maupun teknologi informasi serta Sumber Daya 

Manusia. Selain membutuhkan kompetensi dari industry syariah termasuk 

Sumber Daya Insani (SDI), perbankan syariah juga membutuhkan akses 

informasi dalam mendapatkan market pembiayaan produktif untuk 

mendukung perannya sebagai Agent development. Kemampuan SDI berperan 

sangat strategis dalam mendukung market inteligence baik dalam menganalisa 

pembiayaan maupun untuk memasarkan produk-produk syariah yang tepat 

untuk sektor produktif. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka 

melihat kemampuan bank syariah untuk dapat bersaing dengan bank 

konvensional, penelitian ini mencoba mengkaji sejauhmana peran pembiayaan 

yang diberikan bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui 

pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan komsumsi 

yank diberikan. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia ? 

2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi 

,dan pembiayaan komsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? 
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B. Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah 

pemecahan masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Penelitian “analisis peran pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia “. Memfokuskan pada Bank Umum syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 

2. Penelitian ini menggunakan data total pembiayaan ( pembiayaan modal 

kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan komsumsi) yang di berikan 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tiap Provinsi yang ada di 

Indonesia dari 33 provinsi hanya di ambil 29 provinsi yang di anggap 

memenuhi kreteria yang di butuhkan dalam penelitian ini. Provinsi yang 

tidak diteliti adalah (Provinsi NTT, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku 

Utara, dan Provinsi Papua Barat). 

3. Pertumbuhan ekonomi di ukur dengan pertumbuhan PDRB harga berlaku 

tiap provinsi. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan investasi ,dan pembiayaan komsumsi terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan  

a) Akademisi 

Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang 

berkepentingan dan sebagai salah satu sumber refrensi bagi 

kepentingan keilmuan dalam meneliti masalah yang sama. 

2. Bagi Instansi terkait 

a) Bagi Pengambil Kebijakan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan kebijakan bank dalam meningkatkan pembiayaan modal 

kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi bank syariah 

yang belum optimal agar bank syariah mampu menyalurkan 

pembiayaan lebih dekat terhadap perokomian sektor rill dan dunia 

usaha dapat terus berkembang. 

b) Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dan masukan guna pemgambil keputusan dalam 

melakukan pengembangan  Perbankan Syariah, dan lembaga keuangan 

mikro syariah (LKMS) di Indonesia. 

c) Bank  

Di hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengevaluasi 

kinerja penyaluran pembiayaan bank syariah, sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya. 


