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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan

perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak

lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam,

diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak

diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada

nasabahnya (Idat, 2005). Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak

akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti

musyarakah, mudharabah, muarabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak

memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank

konvensional.

Aturan ekonomi yang ada dalam Al Qur’an dan Al Hadits, jelas

bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas

melalui nilai nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi

(muamalah) harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka

sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (sharing) ataupun semua aspek

ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya sistem barter (materi dan

manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan

lainnya. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas – luasnya dalam

melakukan transaksi ekonomi (selama tidak melanggar nilai-nilai universal

Islam) bahkan menyuruh untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan
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transaksi melalui beberapa instrumen agar selalu update dan valid dengan

perubahan waktu dan tempat.

Dalam hal ini kegiatan bank syariah hampir sama dengan bank

konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dimana dari seluruh

dana 80% sampai 90% yang dikelola oleh pihak bank merupakan dana pihak

ketiga baik berasal dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada

umumnya, sedangkan sisanya merupakan modal sendiri dan cadangan modal.

Dana masyarakat merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi bank. Hal ini

dikaitkan dengan peranan bank sebagai perantara masyarakat dan agen

pembangunan. Dana yang berasal dari simpanan masyarakat adalah sumber

pembiayaan kredit terbesar bagi bank. Dan berdasarkan data bank Indonesia

(BI), dana pihak ketiga (DPK) pada perbankan syariah mengalami

peningkatan sebesar 40,83% dari Rp 45,38 triliun pada September 2009

menjadi Rp 63,91 triliun pada September 2010. Hal ini disebabkan karena

semakin banyak promosi yang dilakukan oleh bank perbankan syariah. Selain

promosi, perbankan syariah terus menerus melakukan perbaikan kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia.

Pada bank konvensional dalam mendapatkan keuntungan (Return)

yang diperolehnya berupa bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan

istilah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dengan bank

syariah. Bagi hasil adalah bentuk perolehan kembaliannya dari kontrak

investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya

perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang bener-bener terjadi.
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa system bagi hasil merupakan salah

satu praktek perbankan syariah (adiwarman Karim, 199;2004).

Dari data Bank Indonesia (BI) menyatakan total asset perbankan

syariah baru mencapai Rp 6,3 triliun atau 0,5 persen dari total asset

perbankan konvensional. Sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki

asset Rp 3,1 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 2,3 triliun Asset Bank

Muamalat Indonesia (BMI) mencapai Rp 3,2 triliun dan DPK Rp 2,1 triliun..

Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan/pertumbuhan

perbankan syariah nasional belum sesuai dengan peluang yang ada. Hal ini

disebabkan oleh beberapa kendala yang ada dalam pengembangan perbankan

syariah. Utomo (2002) menyebutkan adanya kendala kultural dalam

pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Syafi’i Antonio

(2001) kendala pengembangan bank syariah antara lain sumber daya manusia,

belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang

memadai, kurangnya akademisi perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi

ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang

mempunyai fungsi intermediasi keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi

masyarakat (sektor riil), pembiayaan merupakan indikator utama untuk

mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah,

sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya

jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarkat oleh sebuah lembaga

keuangan (perbankan syariah).
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Menurut Rose dan Kolari (1995) ada dua faktor yang mempengaruhi

pendapatan lembaga keuangan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor

eksternal antara lain perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari

lembaga keuangan lainnya, hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan,

dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi system ekonomi dan keuangan.

Faktor internal antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian

biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Menurut Muhammad (2004) faktor- faktor lingkungan secara umum

dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor

lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain

kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi,

kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor

lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah,

pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau

regulator. Sumber-sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan)

menurut Rose-Kolari (1995) adalah simpanan (giro, tabungan, deposito

berjangka), pinjaman bank sentral (pinjaman liquiditas), pinjaman dari institusi

keuangan internasional, dan modal ekuitas (modal disetor, laba ditahan

cadangan).

Seperti Muhamad dan Rose-Kolari, penelitian ini menguji tingkat

suku bunga dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat sebagai faktor-faktor

yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh

bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
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sejauh mana hubungan tingkat suku bunga dan pendapatan perkapita terhadap

besarnya tingkat permintaan pembiayaan pada perbankan syariah di indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan tingkat permintaan pembiayaan dan bagi hasil

pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2010?

2. Seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil, tingkat suku bunga kredit modal

kerja dan pendapatan perkapita masyarakat terhadap tingkat permintaan

pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2010?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat tercapai dan pembahasan masalah tidak

melebar dari latar belakang, maka peneliti hanya membatasi tentang tingkat

permintaan pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang bersumber dari sistem

penyaluran dana (pembiayaan) bank syariah di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya

adalah Untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat permintaan pembiayaan dan bagi

hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2010

2. Untuk mengetahui pengaruh nisabah bagi hasil, suku bunga kredit modal

kerja dan pendapatan perkapita masyarakat terhadap tingkat permintaan

pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2010
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E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil

penelitian yang dilakukan berguna bagi yaitu:

1. Bagi Penulis

Yaitu untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tingkat

permintaan pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang

membangun mengenai pengambilan keputusan dalam mengatasi tingkat

permintaan pembiayaan

3. Bagi Pihak-pihak Lain

Penelitian ini juga  diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

dan nantinya akan menjadi refrensi atau informasi tambahan bagi pihak lain

yang berkeinginan melakukan pengamatan lebih lanjut terutama tentang

tingkat permintaan pembiayaan pada perbankan syariah.


