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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia Perbankan akan selalu menjadi sorotan publik, apalagi pada 

negara berkembang seperti Indonesia, yang dimana perbankan menjadi sektor 

paling berpengaruh dan diperhatikan sebagai acuan perekonomian dan 

stabilitas keuangan negara. 

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

dan UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Mengatur tentang 

perkembangan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia 

memiliki penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Apalagi, 

pengembangan perbankan syariah pada dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang selama ini tidak terlayani jasa perbankan konvensional 

karena masalah keyakinan, terutama yang berkaitan bunga bank. Di samping 

itu, pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari program 

restrukturisasi perbankan dalam kerangka peningkatan ketahanan sistem 

perbankan dan meningkatkan keragaman jasa perbankan. 

Perbankan syariah sebagai “Lebih Dari Sekedar Bank” (beyond 

banking), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang 

beragam diantaranya pembiayaan dan pendanaan. Menurut Arifin (2000), 

konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor 
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moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari 

pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Aset dan Pembiayaan Bank Syariah 

Tahun 
Aset Pembiayaan 

FDR 
Nominal* Pertumbuhan Nominal* Pertumbuhan 

2005 20.880 36,25% 15.232 32,58% 97,91% 
2006 26.722 27,98% 20.445 34,22% 98,90% 
2007 33.016 23,55% 27.944 36,68% 99,76% 
2008 49.555 50,09% 38.199 36,70% 103,7% 
2009 66.090 33,37% 46.886 22,74% 89,70% 

2010 (Sept) 83.454 43,80% 60.970 36,94% 95,40% 
 

Sumber: Diolah Statistik Perbankan Syariah BI  

 
Tabel 1.1 mempelihatkan bahwa aset dan pembiayaan bank syariah 

mengalami pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, pertumbuhan asset 

pertahun rata-rata 35,84%, dan pertumbuhan pembiayaan pertahun rata-rata 

33,31%. Sedangkan pertumbuhan aset dari triwulan 1 tahun 2005 hingga 

triwulan 3 tahun 2010 sebesar 410,14%, dan pertumbuhan pembiayaannya 

sebesar 370,48%. Fungsi intermediasi bank syariah terlihat baik, hal ini 

ditunjukkan dengan angka loan to deposite ratio (LDR) atau dalam 

terminologi bank syariah disebut financing to deposite ratio (FDR) yang 

tinggi, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2004 yang angka FDR nya 

mencapai diatas 100%. 

Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dan terjaganya 

fungsi intermediasi yang baik selama tahun 2005 hingga 2010 triwulan ke 3 

ternyata juga diikuti dengan memburuknya kualitas pembiayaan yang dilihat 
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dari naiknya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan), atau dalam  

terminologi bank syariah disebut Non Performing Financing (NPF). Hal ini 

dapat dilihat dari tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah 

Periode Total Pembiayaan NPL (financing) 
Nominal % 

2005-IV 15.332 429 2.82 
2006-IV 20.445 971 4.75 
2007-IV 27.944 1.131 4.05 
2008-IV 38.199 1.509 3.95 
2009-IV 46.886 1.882 4.01 
2010-III 60970 2.406 3.95 

 
 Sumber: Statistik bank syariah BI 

 
Dari data statistik yang tercantum dalam tabel 1.2 dapat diketahui terjadi 

fluktuasi NPF atau NPL dari Desember 2005 sebesar 2,82% menjadi 3,95% 

pada September 2010. Dengan angka dasar NPF Desember 2005, rata-rata 

kenaikan NPF sebesar 46,83%. Oleh karena itu, Berdasarkan tingkat fluktuasi 

NPF yang cukup tinggi rentang intervalnya, maka menarik untuk diteliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada 

bank umum syariah. Faktor – faktor yang menyebabkan kredit bermasalah 

menurut Suhardjono (2005) disebabkan dari sisi debitur, sisi bank itu sendiri, 

dan ekstern debitur dan bank  

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 

kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: 

pemilik dana (shohibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga 
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selaku pengelola dana (mudhorib), dan masyarakat yang membutuhkan dana 

yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Sistem bagi hasil 

yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan 

risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses penilaian dan kekuatan 

proposal pengajuan pembiayaan atau kredit sangat berperan penting dalam 

kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-alih bisa mendapatkan bagi 

hasil, bank dapat dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak bisa 

dikembalikan. Alokasi sistem ini cenderung merefleksikan efisiensi yang lebih 

besar pada sisi permintaan dan penawaran.  

Non Performing Financing atau kredit bermasalah setidaknya 

menimbulkan permasalahan bagi pemilik bank dan pemilik deposito. Pertama 

bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi Non Performing Loan (financing) 

mereka tidak menerima return pasar dari modal mereka. Kedua untuk pemilik 

deposito tidak menerima return pasar dari deposito atau tabungan mereka. 

Bank membagi kegagalan kredit mereka kepada pemilik deposito dengan cara 

menekan tingkat suku bunga. Dalam kasus yang lebih buruk, jika bank 

mengalami kebangkrutan deposan akan kehilangan aset atau dihadapkan 

dengan jaminan yang tidak seimbang. Bank juga membagi risiko kerugian 

mereka kepada debitur lain dengan cara menetapkan suku bunga pinjaman 

yang tinggi. Tingkat bunga deposito yang rendah dan suku bunga pinjaman 

yang tinggi akan menekan tabungan dan pasar keuangan, dan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Non Performing Loan (financing) akan mengakibatkan 
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jatuhnya sistem perbankan, mengkerutnya pasar saham dan bahkan 

mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian. (Nasution, 2007) 

Bila dilihat dari kenaikan nominal pembiayaan bermasalah ini cukup 

memprihatinkan karena telah meningkat dari 429 miliar rupiah di tahun 2005 

menjadi 2,8 triliun rupiah di akhir April 2011. Selama setahun terakhir saja 

NPF ini naik 24 persen. Bila dilihat lebih dalam ternyata pembiayaan modal 

kerja merupakan pendapatan NPF terbesar. Banyak faktor yang dapat 

meningkatkan NPF ini baik faktor internal bank, internal nasabah, eksternal, 

kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.  Hasibuan (1994) 

mengatakan bahwa kerugian yang ditanggung karena sebagian atau seluruh 

kredit macet tidak tertagih sebenarnya jauh lebih besar jumlahnya daripada 

kredit macet itu sendiri, itu karena biaya-biaya yang dikeluarkan sejak timbul 

problem (loan) atau proses menjadi macet. 

Menurut Adiningsih (2000) menggambarkan perkembangan industri 

perbankan di Indonesia yang tidak didukung infrastruktur memadai, peraturan 

dan pengawasan tidak disiapkan dengan baik, sehingga bank belum siap 

menghadapi industri perbankan yang sehat. Dan juga menurut Tangkilisin 

(2003) bahwa pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat juga 

menjadi penyebab kredit bermasalah pada sektor perbankan, serta kelemahan 

dalam analisa kredit (Mahmoeddin, 2002). 

Untuk itu langkah-langkah antisipatif perbankan syariah dalam menjaga 

kelangsungan usaha nasabah perlu segera digesa untuk meningkatkan kualitas 

pembiayaan agar senantiasa lebih baik antara lain dengan melakukan 
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restrukturisasi pembiayaan. Tidak salah melihat kondisi di atas terhitung 

tanggal 30 Mei 2011 yang lalu BI menerbitkan peraturan terbaru mengenai 

restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah.  

Naiknya Non Performing Loan (financing) akan memaksa perbankan 

memperkuat struktur permodalannya. Untuk keperluan ini, boleh jadi 

perbankan akan memperbesar porsi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

(PPAP). Konsekuensinya adalah pada saat perbankan berupaya memperkuat 

struktur permodalan, secara otomatis hal ini akan mengurangi kemampuan 

perbankan melakukan ekspansi kredit (ke sektor riil). 

Pengurangan kemampuan perbankan melakukan ekspansi kredit akan 

berdampak negatif terhadap perekonomian. Argumentasinya, imbas negatif 

krisis global membuat peran beberapa sumber permodalan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Catatan statistik menunjukkan bahwa dalam lima 

tahun terakhir, kredit perbankan selalu berkontribusi terhadap pembentukan 

modal minimal sekitar 20 persen-an 

Dengan naiknya Non Perfoming Loan (financing), jangankan tumbuh 

pada tingkat ideal sebesar 22 persen, untuk mencapai pertumbuhan kredit 

sebesar 15,6 persen saja perbankan kemungkinan akan mengalami kesulitan 

untuk merealisasikannya. Ini berarti bahwa upaya menekan Non Performing 

Loan (financing) harus menjadi concern semua pihak  

Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari 

oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam 
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dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk 

usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin 

oleh sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan syariah pertama kali 

muncul di mesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan 

syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992. 

Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana 

dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai 

dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariah adalah jasa 

untuk peminjam dana dan jasa untuk penyimpan dana. 

Menurut Syafi’i Antonio (2001) kendala pengembangan syariah antara 

lain sumber daya manusia, belum terpenuhinya peraturan pemerintah dibidang 

dibidang perbankan syariah yang memadai, kurangnya akademisi perbankan 

syariah, dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank 

syariah. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan atau dana dan 

manfaat besar bagi sektor riil merupakan indikator utama untuk mengukur 

perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar perbankan nasional sehingga 

perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan 

yang disalurkan masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan. 

Menurut Rose-Kolari (1995) sumber-sumber dana yang bisa digunakan 

untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito 

berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman likuiditas), pinjaman dari 

institusi keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba 
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ditahan, cadangan). Penelitian ini menguji tentang Kredit yang diberikan, 

LAR dan pengaruh BI Rate yang mempengaruhi Non Performing Loan yang 

disalurkan ke masyarakat oleh Bank Syariah. Dimana tingkat Non Performing 

Loan (financing) sebagai faktor pengendalian biaya dan posisi resiko. 

Pembiayaan menurut Muhamad (2002), secara luas, berarti financing 

atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan 

oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah, 

kepada nasabah. 

Inti utamanya adalah dengan Bank Syariah akan menghindarkan diri dari 

bunga yang pada sebagian masyarakat muslim dianggap riba minimal 

meragukan (Jika meragukan lebih baik ditinggalkan). Selain itu Bank Syariah 

menerapkan prinsip yang lebih adil dan bersifat kemitraan dengan nasabah. 

Sebagai contoh adalah prinsip bagi hasil. Masyarakat yang memperoleh 

fasilitas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dalam kondisi bisnisnya yang 

berkembang, yang bersangkutan akan memberikan kontribusi yang besar 

kepada masyarakat lain pemilik dana, namun jika kondisi bisnisnya 

mengalami penurunan karena kondisi yang tidak bisa dielakkan, tentunya 

kontribusinya akan berkurang.   

Hal ini berbeda dengan bank konvensional, baik kondisi bisnisnya dalam 

keadaan baik atau sedang menurun, yang bersangkutan tetap harus memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kondisi baik 



9 
 

tentunya hal ini tidak masalah, namun bagaimana jika kondisi menurun, 

tentunya membuat usahanya semakin sulit.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dapat disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Perbankan 

Syariah dan Kualitas Pembiayaanya yang dicapai selama 2006-2010?  

2. Apakah besarnya kredit yang diberikan (pembiayaan), LAR berpengaruh 

terhadap Non Performing Loan? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah, agar penelitian ini terfokus pada tujuan 

peneliti, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada beberapa 

variabel yang dianggap paling dominan mempunyai hubungan terhadap Non 

Performing loan (financing) pada perbankan syariah dengan variabel yang 

akan diteliti adalah Kredit Yang Diberikan (pembiayaan), LAR. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin 

dicapai dengan dilakukanya penelitian terhadap suatu masalah yang telah 

dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tujuanya dari penelitian ini 

adalah: 
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a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan kredit yang 

diberikan atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dan 

kualitas pembiayaanya yang dicapai selama 2006-2010 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah kredit yang diberikan 

(pembiayaan), LAR mempengaruhi Non Performing Loan (financing) 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Bank Indonesia 

Sebagai suatu pertimbangan dalam memberikan kebijakan yang 

berkaitan dengan kesehatan suatu Bank, khususnya dalam bidang 

pembiayaan syariah. 

b. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan 

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk kedepanya 

bagaimana dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan 

terhadap nasabah agar pendapatan bank bisa optimal dan kualitas 

pembiayaan menjadi baik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 


