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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Kajian mengenai pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari sektor 

keuangan dan sektor riil. Kredit atau pembiayaan yang disalurkan dalam 

bentuk modal kerja akan meningkatkan investasi pada sektor rill yang 

selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 

Akhirnya dibentuklah lembaga keuangan bank untuk memfasilitasi 

penghimpunan dan penyaluran dana investasi tersebut. Sektor perbankan 

merupakan sektor penyumbang terbesar dari dana pembangunan Negara. 

     Berdasarkan prinsip operasionalnya, perbankan di Indonesia dibagi 

menjadi dua yaitu bank yang menjalankan operasional dengan menggunakan 

sistem bunga (interest rate) yang lebih dikenal dengan bank konvensional dan 

bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah 

dalam hukum islam yang kemudian lebih dikenal dengan bank syariah dalam 

masyarakat indonesia.  

     Sistem perbankan syariah secara fundamental berbeda dengan sistem 

perbankan konvensional karena berdasarkan pada prinsip bagi hasil dimana 

bank syariah lebih memilih untuk menginvestasikan dananya kepada nasabah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan modal nasabahnya daripada memberikan 

pinjaman uang kepada nasabahnya. Risiko yang melekat pada kegiatan 

investasi yang dilakukan menyebabakan bank berhak mendapat keuntungan 

dalam transakasi tersebut (El Massah dan Al Sayed, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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     Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan fungsi 

utamanya sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan 

merupakan salah satu produk dari penyaluran dana oleh bank syariah. 

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan oleh bank 

syariah terbagi dalam empat prinsip yaitu: berdasarkan prinsip jual beli, 

prinsip sewa, bagi hasil, dan prinsip jasa. 

     Selain memiliki fungsi utama yang sama dengan perbankan konvensional, 

bank syariah juga menghadapi risiko seperti halnya pada bank konvensional. 

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan tidak 

luput dari risiko. Risiko yang dimaksud disini adalah risiko kemungkinan 

gagal bayar oleh pihak nasabah. Resiko kredit merupakan salah satu risiko 

yang dihadapi oleh bank islam yang akan mempengaruhi kinerjanya (Ahmad 

dan Ahmad, 2004). (Khan dan Ahmed, 2001) menemukan bahwa terdapat 

kurangnya pemahaman akan risiko pada perbankan syariah. Temuan tersebut 

mengindikasikan perlunya upaya untuk mengidentifikasi risiko kredit pada 

perbankan syariah.  

     Penting bagi sebuah bank dalam mengelola risikonya, karena kegagalan 

bank akan menyebabkan ketidakstabilan sistem pembayaran moneter. Bank 

syariah harus berhati-hati terhadap risiko pembiayaan karena pembiayaan 

bermasalah yang tinggi akan menyebabkan tingkat kesehatan bank terganggu 

dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja perbankan. 
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     Perlu pengembangan yang lebih untuk mengukur dan mengelola risiko bagi 

perbankan secara efektif. Lemahnya sistem keuangan dan kebijakan yang 

tidak memadai akan menyebabkan timbulnya masalah yang lain yang dapat 

memperburuk keadaan ekonomi (Das dan Gosh, 2007).      

     Risko pembiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari eksternal 

maupun internal perbankan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi risiko 

pembiyaan adalah kondisi perekonomian Negara yang salah satunya dapat 

digambarkan dengan angka  Gross Domestic Product (GDP) dan inflasi. GDP 

merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi suatu Negara, perekonomian 

yang tumbuh akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban kepada pihak perbankan. Berlawanan dengan GDP, 

ketika tingkat inflasi tinggi maka harga barang akan semakin mahal sehingga 

kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada bank menjadi 

terganggu. 

     Faktor internal perbankan juga dapat menjadi penyebab terjadinya risiko 

kredit. Permodalan dapat mempengaruhi risiko kredit dalam perbankan, modal 

merupakan salah satu ukuran tingkat kesehatan bank yang akan meningkatkan 

tingkat kepercayaan ,masyarakat terhadap bank. Bank juga wajib membentuk 

cadangan kerugian dari kegiatan penanaman dana untuk mengantisipasi 

kemungkinan kerugian di masa datang. 
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B. Rumusan Masalah

     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah apakah variabel GDP, inflasi, regulatory capital, dan loan loss 

provision berpengaruh terhadap risiko pembiayaan pada bank umum syariah 

di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian

     Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

pengaruh GDP, Inflasi, regulatory capital, dan loan loss provision terhadap 

risiko pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

D. Manfaat PeneIitian

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penulisan ini adalah: 

1. Sebagai pertimbangan bagi perbankan untuk lebih berhati-hati dalam

mengelola risiko pembiayaannya.

2. Sebagai referensi bagi otoritas pengawasan dalam menetapkan

peraturan terhadap penentuan ketetapan permodalan untuk

mengantisipasi tingginya risiko pembiayaan.

3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengendalikan

perekonomi Negara dengan memperhatikan GDP dan Inflasi.

4. Sebagai pengembagan keilmuan tentang risiko pembiayaan pada bank

syariah bagi penelitian selanjutnya.

5. Sebagai pengembagan keilmuan tentang risiko pembiayaan pada bank

syariah bagi penelitian selanjutnya.


