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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan sistem perbankan 

sesuai dengan hadist, Al Quran, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Islam (berdasarkan prinsip-prinsip syariah). Pada sistem operasi bank syariah, 

biasanya nasabah menanamkan dananya dengan menggunakan prinsip wadi’ah dan 

prinsip mudharabah tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran 

dana/pembiayaan yang dikembangkan dengan tiga model, yaitu prinsip jual beli, 

prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Hingga saat ini, perbankan syariah masih 

menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan tersebut 

salah satunya dipicu oleh semakin meningkatnya pemahaman masyarakat dalam 

menjalankan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam (Antonio, 

2001:12). 

Berawal dari krisis moneter yang terjadi sekitar pertengahan 1997 yang 

berimbas pada sektor perbankan. Pada saat itu perbankan mengalami kondisi yang 

memprihatinkan ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank karena memiliki CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang jauh berada dibawah 8%, sebagai batas kewajaran 

rasio kecukupan modal berdasarkan BIS (Banks for International Settlement). 

Ketika perbankan nasional mengalami krisis yang cukup parah pada tahun 1998, 
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masih terdapat bank yang bertahan dalam krisis yaitu Bank Muammalat Indonesia 

yang berdiri sejak tahun 1992 (www.bi.go.id). Sistem bagi hasil perbankan syariah 

yang diterapkan dalam produk-produk Bank Muamalat menyebabkan bank tersebut 

relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga 

simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank 

konvensional. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil 

membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang 

perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

(Antonio, 2001:26).  

Perkembangan perbankan syariah memperlihatkan kemajuan yang cukup 

pesat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah di Indonesia. 

Pada saat tahun 2009 Bank Syariah yang ada di Indonesia hanya terdapat 6 Bank 

Umum Syariah (BUS) dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan pada tahun 

2015, perbankan syariah di Indonesia cukup berkembang pesat dengan jumlah Bank 

Umum Syariah sebanyak 12 Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah.  

Gambar 1.1 Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan bank umum 

syariah menunjukkan peningkatan yang cenderung stabil. Penambahan jumlah 

bank tentu akan disertai dengan peningkatan modal, sehingga kemampuan untuk 

melakukan ekspansi meningkat. Semakin luas jangkauan pelayanan, tentu akan 

semakin meningkat kemampuan dalam menghimpun dana nasabah (www.bi.go.id). 

Perbankan syariah dapat berfungsi sebagai penjual dan pembeli bagi nasabahnya 

sesuai dengan akadnya, dimana akad pembiayaan memiliki andil yang tinggi dalam 

tingkat penyaluran dana bank syariah. Perkembangan perbankan syariah yang pesat 

serta pembiayaan yang meningkat tentunya tidak akan lepas dari berbagai jenis 

risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan 

usahanya.  

Dalam dunia perbankan syariah, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh 

bank kepada masyarakat dapat mengandung resiko berupa tidak lancarnya 

pembayaran yang mampu mempengaruhi kinerja bank yang biasa disebut dengan 

pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Besarnya NPF 

sudah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Pembiayaan bermasalah 

terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidaklancaran, dimana 

dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor kesengajaan 

atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjaman (Siamat, 

2005:358). Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu Bank Syariah bergantung 

pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan.  

Tingkat NPF Bank Umum Syariah masih menujukkan batas aman, dimana 

pada tahun 2011-2013 berturut-turut sebesar 2,52%, 2,22%, 2,62%. Namun, angka 
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NPF pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan sebesar 4,33% dan 4,76% 

(www.bi.go.id). NPF sendiri sering terjadi karena adanya kelalaian nasabah dalam 

melakukan pembayaran yang menyebabkan kerugian bagi bank (Otoritas Jasa 

Keuangan). Rahmawulan (2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai 

penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi 

resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan. Pembiayaan 

yang memiliki risiko paling tinggi adalah pembiayaan profit loss sharing 

(mudharabah dan musyarakah). Hal ini disebabkan akad mudharabah yang tidak 

mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada mudharib (pengelola) 

untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan shahibul maal (penyedia modal) dan 

ditanggungnya kerugian oleh shahibul maal (kecuali kesalahan manajemen) 

mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan.  

Menurut Firdaus & Ariyanti (2013) karakter atau watak merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai 

pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam kredit harus bertingkah laku 

baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia 

untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka 

kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau 

pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon 

peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, 

maka kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi. 

Kemudian aspek kekayaan (equity) yang dimiliki oleh calon peminjam atau 

http://www.bi.go.id/
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perusahaan dan rasionya terhadap hutang (leverage) juga berpengaruh terhadap 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lainnya yang dapat menimbulkan NPF 

adalah faktor rasio keuangan BUS. Faktor rasio keuangan yang menimbulkan NPF 

diantaranya adalah Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Financing Deposit Ratio (FDR) 

merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara kredit yang 

dikeluarkan oleh bank dengan dana yang dihimpun oleh bank, dalam hal ini dana 

pihak ketiga. Besarnya FDR sebuah bank, mampu menggambarkan besar 

peluangnya muncul kredit. Artinya semakin tinggi FDR sebuah bank, maka 

semakin tinggi pula risiko kredit yang akan terjadi, dan sebaliknya (Sari, 2014). 

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) telah menetapkan standar 

untuk FDR berkisar antara 80% sampai dengan 100% (www.bi.go.id). 

Untuk mengetahui seberapa efektif penyaluran kredit bank, yang salah 

satunya merupakan kegiatan operasional bank, maka digunakan rasio BOPO. Rasio 

BOPO diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan 

operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutup biaya operasional. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan bahwa 

bank tersebut tidak mampu mengontrol penggunaan biaya operasional. Bank 

Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan angka terbaik untuk 

rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga 

mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam 

menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya 

http://www.bi.go.id/


6 
 

menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas 

kredit karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional 

penyaluran kredit (www.bi.go.id). 

Beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya Padmantyo (2011), Popita 

(2013) dan Ferawati (2016) menunjukkan bahwa FDR mempunyai hubungan 

positif secara signifikan terhadap NPF. Lain halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawulan (2008) dengan hasil bahwa terdapat hubungan tidak 

signifikan negatif antara FDR terhadap NPF. Selanjutnya, penelitian Alissanda 

(2015) dan Ferawati (2016) menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh 

postif secara signifikan terhadap NPF, berbeda dengan Raysa (2014) menunjukkan 

bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF. Kemudian penelitian mengenai 

pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap NPF, diantaranya Djatmiko (2015) 

dengan hasil bahwa pembiayaan mudharabah dan murbahah secara simultan 

berpengaruh terhadap NPF. Sedangkan Wahyunto (2013) menjelaskan bahwa 

pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap NPF.  

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu bervariasi. Hal tersebut 

memberikan kesempatan dan dapat mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun penelitian yang 

bersifat pengembangan (ekstensi). Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tahun penelitian dan tambahan variabel 

penelitian. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2011 

hingga tahun 2015, dan tambahan variabel pada penelitian ini adalah FDR dan 

BOPO. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

http://www.bi.go.id/
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meneliti lebih lanjut dengan judul yaitu “Analisis Pengaruh Financing To Deposit 

Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

dan Pembiayaan Bagi Hasil  Terhadap Non Performing Financing (NPF)” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Non 

Performing Financing (NPF)?  

2. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

terhadap Non Performing Financing (NPF)?  

3. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Non Performing 

Financing (NPF)?  

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) 

b. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Non Performing Financing (NPF) 

c. Untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Non 

Performing Financing (NPF) 
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2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan

bermasalah serta akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam

upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan

sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.


