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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Secara umum bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara keuangan (financial intermediary). Kegiatan pokok industri 

perbankan adalah  menghimpun dana dari anggota masyarakat yang kelebihan 

dana dan menyalurkannya kembali kepada anggota masyarakat yang 

memerlukan dana.  Dengan kegiatan tersebut maka akan tercipta satu 

mekanisme yang dapat mendayagunakan sumber ekonomi masyarakat 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 

negara.  

Dalam meghimpun dana, bank harus mengeluarkan biaya dana yang 

disebut Biaya Bunga Dana (Interest Expenses), sementara dalam penyaluran 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana, bank akan memperoleh bunga 

dana yang disebut dengan Pendapatan Bunga Dana (Interest Income). Dari 

selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dengan bunga 

yang diperoleh karena meminjamkan dana, maka bank akan mendapatkan 

selisih  pendapatan bunga (Net Interest Margin) (Anwar, 2010).  

Berdasarkan kegiatan bank, mulai dari pengumpulan dana sebagai sumber 

likuiditas, hingga penyaluran dana pada aktiva produktif dan berbagai kegiatan 

jasa yang ditawarkan bank, menjadikan  perbankan sebagai industri yang sarat 

dengan risiko. Sejumlah risiko yang melekat pada bisnis perbankan antara lain 
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adalah : risiko kredit,  risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. 

Krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage menjadikan risiko 

likuiditas menjadi isu terpenting dalam otoritas perbankan. Krisis yang 

berawal pada kuartal III tahun 2007 ini menjadi salah satu dari krisis yang 

terparah dalam sejarah, dalam hal durasi, lingkup, dan dampak kerugian bagi 

lembaga keuangan, serta perekonomian global (Consultative Paper BI, 

2009:2). Krisis keuangan global menekankan bahwa risiko likuiditas dapat 

berkembang dengan cepat dengan menghilangnya sumber dana dan 

munimbulkan kekhawatiran tentang nilai aset dan kecukupan modal. Secara 

umum, bukti empirirs menunjukkan bahwa bank-bank dengan likuiditas yang 

cukup dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sementara bank-bank 

dengan likuiditas rendah tidak mampu melakukannya (Gideon, et al. 2012:1).  

Manajemen risiko likuiditas pada bank syariah sama pentingnya seperti 

pada bank konvensional. Namun, dibandingkan dengan bank konvensional, 

pengelolaan likuiditas pada bank syariah sangat unik dan lebih menantang 

dikarenakan fakta bahwa kebanyakan instrumen yang digunakan untuk 

mengelola likuiditas adalah berbasis bunga atau riba, dimana hal tersebut tidak 

sesuai dengan hukum syariah. Sebagai tambahan, rasionalisasi nasabah bank  

dalamarti konvensional dalam masalah profit berlaku dalam setiap transaksi 

dapat menyebabkan penarikan dana pada bank konvensional ketika tingkat 

bunga di bank konvensional lebih tinggi. Bank Syariah juga mungkin 

mengalami mismatch likuiditas yang parah ketika suku bunga berubah karena 

perubahan kondisis ekonomi (Arifin, 2012:68).   
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Namun, risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah saat ini terlihat 

lebih rendah, hal ini karena bank syariah menghadapi kelebihan likuiditas 

sebagai akibat  dari tidak tersediaanya instrumen yang sesuai dengan syariah. 

Seperti pada kondisi perbankan syariah di Indonesia, jumlah pembiayaan 

secara umum selalu lebih rendah dibanding aset dan dana pihak ketiga yang 

dimiliki. Namun, banyak hal yang dapat meningkatkan risiko likuiditas  

dimasa mendatang. Pertama, masih tingginya rekening giro yang dapat ditarik 

setiap saat. Kedua, adanya batasan fikih dalam jual-beli utang, yang 

merupakan bagian utama dari aset. Ketiga, karena lambatnya pengembangan 

instrumen keuangan syariah, yang menyebabkan bank syariah tidak mampu 

meningkatkan dananya dengan cepat. Meskipun demikian sampai sejauh ini 

tidak ada bank syariah yan mengalami masalah likuiditas (Chapra, 2000:71).  

Risiko likuiditas timbul ketika terjadi penurunan yang tidak diharapkan 

pada arus kas bersih (net cash flow) dan bank tidak mampu untuk 

meningkatkan sumber dananya dengan biaya yang rasional, baik dengan cara 

menjual aset atau dengan meminjam dana melalui penerbitan instrumen 

keuangan yang baru. Hal ini bisa menyebabkan bank tidak mampu lagi untuk 

memenuhi kewajibannya dan atau membiayai bisnis yang profitable. Oleh 

karena itu, peran manajemen likuiditas adalah sangat penting bagi bank untuk 

menghindari masalah yang lebih serius (Chapra, 2000:71). Karena pentingnya 

aspek risiko likuiditas, beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk 

mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Beberapa 
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diantaranya  sangat menarik dan  berguna untuk penelitian yang akan 

dilakukan saat ini.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat 

bahwa perkembangan bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dan 

diprediksi mampu menjadi sistem alternatif dalam dunia perbankan. Namun, 

penelitian mengenai bank syariah khususnya yang terkait dengan risiko 

likuiditas dalam bank syariah yang dilakukan di Indonesia dirasa masih 

terbatas. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul : 

“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to deposit Ratio 

(FDR) Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia”.  

Terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian yang digunakan sebagai 

variabel, sampel, dan periode penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini 

menggunakan data panel (pool) yakni data yang merupakan gabungan antara 

data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh 

karenanya, data panel memiliki gabungan karakteristik keduanya yaitu terdiri 

atas beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Winarno, 2011:2.5).  

Metode regresi digunakan untuk menganalisis subyek penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan 

periode penelitian yang dimulai dari tahun 2008-2012. Periode tersebut dipilih 

untuk meneliti risiko likuiditas di saat dan setelah krisis ekonomi global.  
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B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas maka rumusan 

masalah dari peneltian ini adalah bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Financing to deposit Ratio (FDR) terhadap Risiko Likuiditas Bank 

Umum Syariah di Indonesia?  

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini mengamati dan menganalisis variabel  Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan Financing to deposit Ratio (FDR) serta Risiko Likuiditas 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

D. TujuanPenelitian 

Atas dasar permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to deposit Ratio (FDR) terhadap Risiko 

Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia  

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai faktorfaktor 

yang mempengaruhi risiko likuiditas yang akan dihadapi dalam 

perkembangan perusahaan kedepannya. Sehingga bank umum syariah di 
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Indonesia dapat lebih berhati-hati dan waspada dalam mengelola dana 

yang dimiliki dan berhati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai 

kemungkinan terjadinya risiko likuiditas dalam perusahaan perbankan, 

dimana likuiditas tersebut mengacu kepada kemampuan bank untuk 

memenuhi penarikan deposito, pembayaran pinjaman jatuh tempo, dan 

kewajiban-kewajiban lainnya tanpa mengalami kemunduran. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat digunakan untuk pembanding hasil riset maupun 

sebagai acuan penelitian berikutnya.  

c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari.  

 

 


