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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan industri perbankan memang sangatlah penting dalam kegiatan

perekonomian negara karena terkait dengan fungsi perbankan itu sendiri yaitu

sebagai financial intermediary, yaitu sebagai perantara keuangan yang

menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat yang kelebihan dana dan

selanjutnya menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun kepada masyarakat

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam

rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan

perbankan harus berjalan secara efektif dan efisien guna untuk mendukung

kegiatan pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta

meningkatkan stabilitas nasional.

Dalam perkembangannnya, di Malaysia terdapat dua jenis bank jika dilihat

dari prinsip operasionalnnya yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Sudah

tidak asing lagi bagi masyarakat jika mendengar bank konvesional yang dalam

kegiatan operasionalnya menerapkan instrumen bunga. Sedangkan bank syariah

adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip

syariah islam. Dalam bank syariah tidak menggunakan instrument bunga

melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pratek bunga ini telah memenuhi

kriteria riba, dimana riba tersebut hukumnya haram dalam agama islam. Oleh
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sebab itu bank syariah menggunakan sistem bagi hasil karena dirasa adil antara

pihak bank dan pihak masyarakat.

Bank syariah di Malaysia berdiri sejak tahun 1983 dimana Akta Bank Islam

atau Undang-Undang tentang bank Syariah di Malaysia yang disahkan pada 7

April 1983 yang isinya memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia

untuk memberika izin pendirian bank syariah dan melakukan pengawasan atas

kegiatan operasional bank syariah di Malaysia (Masruroh, 2017). Dengan

didirikannya Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) pada tanggal 1 Juli 1983

yang merupakan bank pertama yang didirikan sebagai langkah awal

perkembangan perbankan syariah di Malaysia.

Pada tahun 2004, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan liberalisasi

keuangan dimana lembaga keuangan asing diberikan izin untuk mendirikan bank

asing syariah di Malaysia. Keberadaan bank asing syariah tersebut diatur melalui

Islamic Banking Act 1983. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan

kondisi persaingan dan untuk meningkatkan kinerja industri perbankan syariah

secara keseluruhan. Adapun hasil dari kebijakan liberalisasi sistem ini adalah

masuknya lembaga keuangan dari negara Timur Tengah dalam pasar perbankan

Malaysia, yaitu Al Rajhi Banking &Investment Corporation, Asian Finance Bank

dan Kuwait Finance House.

Dalam perkembangannya, bank syariah di Malaysia mempunyai

perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara lain seperti

Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan. Karena dapat dilihat dari segi asset yang

dimilikinya, dapat dilihat dibawah ini.
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Sumber: IFSB Financial Stability Report, 2018.

Gambar 1.1 Aset Bank Syariah Asia (Miliar)

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa asset yang dimiliki oleh bank syariah

Malaysia cukup unggul dari Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan. Pada tahun

2009 aset yang dimiliki oleh bank syariah Malaysia sebesar USD 88,5 miliar dan

pada tahun 2017 asset yang dimilikinya meningkat sebesar USD 182,2 miliar.

Perkembangan bank syariah di Malaysia yang tumbuh tinggi ini karena angka

penetrasi perbankan di Malaysia cukup tinggi yaitu hampir 90% layanan

keuangan menggunakan bank dan Gross Domestic Product (GDP) di Malaysia

yang cukup tinggi yaitu US$ 24 ribu-US$25 ribu (Noviana, 2017).

Dengan semakin berkembangnya  bank syariah di Malaysia tersebut,

sebaiknya haruslah diiringi dengan semakin baiknya kinerja keuangan bank

syariah yang ada di Malaysia, sehingga kepercayaan para mitra terhadap bank

juga akan semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat

mempermudah bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Menurut Abdullah

tingkat kepercayaan masyarakat sendiri ditentukan oleh kinerja keuangan bank
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yang mencerminkan baik atau tidaknya bank dalam mengelola dana dari nasabah

(Abdullah, 2005).

Selain menghimpun dana dari masyarakat bank juga harus menyalurkan dana

yang sudah dihimpun tersebut kedalam pembiayaan kepada masyarakat sehingga

nantinya akan menghasilkan keuntungan. Pembiayaan dalam bank syariah dapat

menggunakan pola jual beli dan pola bagi hasil. Pola jual beli yang diterapkan

dalam kegiatan operasionalnya, menjadikan bank syariah sebagai mitra baik untuk

penabung maupun untuk pengusaha yang meminjam dana dari bank. Salah satu

bentuk pembiayaan berpola jual beli adalah pembiayaan murabahah, yaitu

transaksi dimana bank menyebutkan margin keuntungan diawal dan membuka

harga pokok penjualan kepada nasabah. Harga jual adalah harga pokok penjualan

ditambah dengan margin/keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak

bank dengan pihak mitra (Siamat, 2005).

Sedangkan salah satu bentuk dari pembiayaan dengan pola bagi hasil adalah

pembiayaan musyarakah dimana kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak untuk

melakukan suatu usaha yang keuntungannya ditentukan berdasarkan atas besarnya

nisbah. Besarnya nisbah ini ditentukan atas tawar menawar antara pihak bank

dengan pihak mitra (Siamat, 2005). Dalam perbankan syariah mitra memperoleh

keuntungan yang berubah-ubah tergantung pada pendapatan yang diperoleh bank.

Pada pola bagi hasil ini mengandung resiko yang tinggi, oleh karena itu bank

harus berusaha keras untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko

tersebut.
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Komposisi pembiayaan murabahah pada Juli 2016 tercatat sebesar 18,7%

sedangkan pembiayaan musyarakah sebesar 9,2% (Bank Negara Malaysia,

Islamic Finance Development, 2016). Di Malaysia sendiri tercatat pada akhir

Januari 2019 pembiayaan bank syariah mencapai sekitar 32% dari keseluruhan

pinjaman. Sedangkan pembiayaan perbankan syariah terus berkembang lebih

cepat dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional pada 2018 mencapai

11% (Latief, 2019).

Dari pola pembiayaan ini dapat ditentukan berapa besar proporsi dari

pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah hal ini bisa disebut sebagai

struktur pembiayaan. Dimana struktur pembiayaan merupakan upaya untuk

mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan

sesuai dan dapat menetralisir resiko yang muncul. Pembiayaan ini merupakan

salah satu aktiva produktif yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan bank,

hal ini dapat mempengaruhi besarnya keuntungan yang diterima yang selanjutnya

struktur pembiayaan ini akan mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti ingin menganalisis

tentang “Pengaruh Struktur Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Syariah di Malaysia

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan yang didapat

adalah Bagaimana pengaruh struktur pembiayaan terhadap kecukupan modal

(Capital Adequacy Ratio/CAR) bank syariah di Malaysia?.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh struktur pembiayaan terhadap kecukupan modal (Capital

Adequacy Ratio/CAR) bank syariah di Malaysia.

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan dan lebih memfokuskan

kajian dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil data struktur pembiayaan

yang meliputi pembiayaan murabahah, dan musyarakah dan data kinerja keuangan

pada bank syariah. Untuk menilai kinerja keuangan dalam penelitian ini dibatasi

dengan pengamatan pada kecukupan modal yang diproyeksikan dalam bentuk

Capital Adequacy Ratio (CAR). Dimana Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah

rasio kecukupan modal yang dapat menujukkan seberapa besar kemampuan bank

dalam menyediakan dana untuk menampung resiko kerugian yang akan timbul

atas kegiatan operasional bank.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bank syariah dalam menetukan

pemberian pembiayaan yang akan diberikan dikemudian hari.

2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menjadi

sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.


