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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-

banking system atau system perbankan ganda yang disebut kerangka Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternative jasa perbankan 

yang semakin luas kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, system 

bank syariah dan bank konvensional secara sinergis mendukung adanya 

mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan 

pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (OJK, 2017). 

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan cepat 

semenjak didirikannya bank syariah. Bank syariah yang pertama di Indonesia 

yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank 

Muamalat Indonesia, masih tergolong mandek. Namun semenjak adanya krisis 

moneter yang melanda IndonesiaBpada 1997 dan 1998, maka para bankir 

melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak begitu terkena dampak 

krisis moneter. Perkembangan bank syariah semakin terasa saat Bank Indonesia 

mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan bagi para bank konvensional yang 

ada untuk mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah, semenjak saat itu kegiatan 

operasional bank syariah tumbuh sangat pesat di Indonesia (Ismail, 2011).  

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya menggunakan hukum 

Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga dalam transaksi dan  
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tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank 

syariah maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad serta 

perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan 

syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah diatur 

dalam syariat islam. Daftar bank umum syariah yang tercatat di Bank Indonesia 

ada 11 Bank yaitu PT. Bank Muamalat Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. 

Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. bank Syariah BNI 

Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah 

Bukopin, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Maybank 

Syariah Indonesia. 

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa perbankan syariah merupakan bank yang segala sesuatu menyangkaut 

tentang bank syariah dan unit usaa syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Ismail, 

2011). 

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari 

peranan serta kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan 

pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang sudah 

dituliskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir yaitu 

tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

(Andri, 2010). 



3 
 

 
 

Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajiban yang harus dilunasi dengan segera atau dalam waktu yang 

singkat. Sebuah perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mempunyai alat 

pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh 

kewajibannya (Subramanyam dan wild, 2010). 

Suatu bank yang berfungsi sebagai instrumen lembaga keuangan dalam 

suatu negara dimana memiliki peran yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi 

suatu negara karena kemampuan likuiditas yang belum baik guna 

menanggulangi masalah-masalah likuiditas kepada Pihak Ketiga. Likuiditas 

yang ada di bank khususnya bank syariah juga memiliki resiko yang akan terjadi. 

Resiko yang ada di dalam perbankan meliputi suatu kejadian potensial baik itu 

yang bisa diperkirakan dan juga yang tidak diperkirakan dengan memiliki 

dampak negatif kepada hasil pendapatan serta permodalan dari bank (Widowati 

& Yudono, 2014). 

Industri perbankan merupakan industri yang bersarat dengan risiko, 

karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu 

dapat ditarik kembali untuk diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti 

pemberian kredit, pembelian surat berharga dan penanaman dana modal lainnya 

(Isnaisyah, 2011). Salah satu risiko bank adalah risiko likuiditas dimana risiko 

ini disebabkan karena memburuknya tingkat likuiditas dalam perbankan. Risiko 

likuiditas (liquidity risk) adalah risiko yang timbul karena perbankan tidak dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang 

disebabkan oleh karena bank kekurangan likuiditas (Latumaerissa, 2011:143).  
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Likuiditas dalam penelitian ini dilakukan dengan Finance of Deposit 

Ratio (FDR). Rasio ini memberikan tunjuk sederapa besar kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposannya 

dengan memberikan kredit yang di berikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Semakin tinggi rasio ini menandakan kemampuan likuiditas suatu bank rendah, 

sehingga tingkat keinginan nasabah untuk menarik dananya dari bank akan 

semakin besar. Tingkat likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap deposito 

mudharabah (Andriyanti dan Wasilah, 2010).   

Kondisi terkini pada bank syariah mempunyai prinsip dasar yang 

menunjukkan bahwa sistem operasionalnya menggunakan sistem sesuai dengan 

ajaran agam Islam, yaitu: pengendalian harta individu agar mengalir secara 

produktif dan distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh 

masyarakat. Pelarangan riba, dengan cara mengoptimalkan bisnis (jual beli) dan 

berbagai risiko. Transaksi muamalat berdasarkan kerjasama keadilan, 

transparan, tidak membahayakan keselamatan dan tidak mengandung zat haram. 

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam lingkungan global 

memiliki besarnya potensi ekonoi syariah global, pesatnya pertumbuhan 

ekonomi dan keuangan syariah global, beragamnya mazhab fiqih, sudah 

majunya tahap program pengembangan Ekonomi Syariah di negara lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun proposal skripsi 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

LIKUIDITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 

2013-2017”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh variabel Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Likuiditas (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Likuiditas (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh variabel Return on Assets (ROA) terhadap Likuiditas 

(FDR) pada bank umum syariah di Indonesia?  

 

C. Batasan Masalah 

Agar mempermudah kajian lebih lanjut, agar sesuai dengan tujuan dan 

manfaat yang akan dicapai, maka diperlukan ruang lingkup dalam penelitian ini 

hanya difokuskan untuk menganalisis faktor- faktor likuiditas (Financing to 

Deposit Ratio) menggunakan Non Performing Financing, Capital Adequacy 

Ratio dan Return On Assets pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2013-

2017. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah, antara lain: 
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1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel Non Performing Financing 

terhadap Likuiditas (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio terhadap 

Likuiditas (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui pengaruh variabel Return on Assets terhadap 

Likuiditas (FDR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis  

Menambah informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas 

atau Finance to Deposit Ratio yang berada pada bank umum syariah. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini menghasilkan pemikiran yang obyektif kepada bank 

syariah dalam meningkatkan pentingnya rasio Financing to Deposit 

Ratio guna memenuhi kewajiban bank dalam jangka pendek. 

c. Bagi Pembaca dan Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan tambahan bagi 

pembaca dan pihak lain sehingga menjadi pembanding atau penujang 

penelitian dimasa mendatang dan memperbaiki kesalahan serta 

kekurangan pada penelitian ini. 

 

 

 


