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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Keberadaan bank syariah di Indonesia membawa dampak positif 

bagi investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah, hal ini 

terjadi karena bank syariah mampu memberikan keuntungan yang cukup 

besar kepada nasabahnya. Lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 

1990 an dengan ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 1992. Perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan menurut data dari Bank Indonesia, saat ini terdapat 13 Bank 

Umum Syariah (BUS), 23 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan 163 BPRS. Perkembangan yang meningkat ini didorong 

karena sebagian masyarakat Indonesia memeluk agama islam yang 

memiliki kepercayaan bahwa unsur riba pada bank konvensional sangat 

dilarang dalam agama islam (Mohammad Wadirman, 2008). 

Tabel 1.1 Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia 

periode Tahun 2013-2017 

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 

BUS 2.009 2.163 1.990 1.869 1.825 

UUS 613 320 311 332 344 

BPRS 565 276 283 287 274 

Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2013-2017

 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia saat ini mengalami 

kemajuan yang cukup pesat hal tersebut bisa dilihat dari tabel diatas. 

Tercatat pada tahun 2017 dalam Otoritas Jasa Keuangan bahwa perbankan 
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syariah memiliki jaringan sebanyak 1.825 Bank Umum Syariah (BUS), 

344 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 274 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). Meskipun memiliki jaringan yang cukup banyak, namun 

secara spesifik jaringan kantor perbankan syariah masih sedikit tersebar di 

beberapa daerah di Indonesia khususnya Indonesia bagian timur. 

  Di Indonesia sejak tahun 1998 telah menganut sistem perbankan 

ganda (Dual Banking System) yang terdiri dari perbankan konvensional 

dan perbankan syariah. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan pada 

sisi prinsip maupun kegiatan operasionalnya dalam memperoleh profit 

atau laba. Jika pada Bank Konvensional laba diperoleh dari perkreditan 

dengan besarnya bunga kredit yang diberikan untuk nasabah. Sedangkan 

pada Bank Syariah laba diperoleh menggunakan sistem bagi hasil 

(Zakaria, 2014). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak lain yang 

membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dengan syariat 

islam. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan 

dalam operasi bank konvensional. Kegiatan bank syariah hampir sama 

dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Selain itu bank juga memilki 

fungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang sedang 

membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut sering disebut dengan 

penyaluran kredit dalam bank konvensional sedangkan dalam bank syariah 

disebut dengan pembiayaan. Dana pihak ketiga itulah yang digunakan 
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bank untuk melakukan penyaluran atau pembiayaan kepada masyarakat 

yang membutuhkan, yang diperoleh bank syariah dari giro wadiah, 

tabungan wadiah,dan mudharabah serta deposito mudharabah. Jumlah 

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah mengalami 

kenaikan yang cukup tajam setiap tahunnya. Dana masyarakat merupakan 

sumber pembiayaan terbesar bagi bank. Hal ini dikaitkan dengan peranan 

bank sebagai perantara masyarakat dan agen pembangunan. Dana yang 

berasal dari simpanan masyarakat adalah sumber pembiayaan kredit 

terbesar bagi bank. Pada bank konvensional dalam mendapatkan 

keuntungan (Return) yang diperolehnya berupa bunga, sedangkan bank 

syariah menggunakan istilah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara 

nasabah dengan bank syariah. Dengan memperhatikan fungsi pokok 

perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi 

keuangan/dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sector riil), 

pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur 

perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, sehingga 

perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya 

jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masayarakat oleh perbankan 

syariah (Muhammad Lutfi Qolby, 2013). 

  Menurut Dida Yunta (2008), dalam mengukur perkembangan 

perbankan syariah indikator utama yang dilihat yaitu melihat besarnya 

jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya. Secara rinci 

dapat dilihat dari grafik dibawah ini mengenai pembiayaan pada tahun 
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2013 hingga 2017 berdasarkan pada statistik perbankan syariah Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Aset Perbankan Syariah (Miliar Rupiah) 

 

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2013-2017 

  Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan jumlah 

asset pada perbankan syariah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada tiap tahunnya kegiatan perbankan 

syariah dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana terus mengalami 

peningkatan. Dengan jumlah asset pada tahun 2013 sebesar 242.276 miliar 

rupiah. Pada tahun 2014 meningkat sebesar 272.276 miliar rupiah. Pada 

tahun 2015 meningkat kembali sebesar 296.262 miliar rupiah. Pada tahun 

2016 sebesar 356.504 miliar rupiah. Dan pada tahun 2017 sebesar 424.181 

miliar rupiah. 

  Berdasarkan pada tujuan penggunaannya pembiayaan pada 

perbankan syariah dibedakan dalam pembiayaan investasi, pembiayaan 
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modal kerja, dan pembiayaan konsumsi. Bank Syariah menyediakan 

pembiayaan modal kerja bagi para usaha-usaha yang membutuhkan 

tambahan modal kerja, untuk keperluan membeli bahan baku, pembayaran 

biaya dalam produksi, pengadaan barang maupun jasa, hingga membantu 

pengusaha dalam membiayai proyek yang sedang dikerjakan (Bank 

Indonesia, 2009).   

Gambar 1.2 Grafik Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Jenis 

Penggunaan Periode Tahun 2014-2017 

 

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Syariah, OJK Periode 2014-2017 
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pembiayaan konsumsi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 119,021 miliar 

Dengan demikian perkembangan pembiayaan pada bank syariah 

mengalami pertumbuhan yang baik dari tiap tahunnya. 

  Kemudian dalam menjamin berjalannya fungsi intermediasi 

perbankan syariah. Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja 

perbankan syariah, yakni rasio FDR (Financing to Deposit Ratio). Rasio 

tersebut mengukur seberapa besar dana yang disalurkan oleh perbankan 

syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya. Bank Indonesia akan 

memberikan sebuah penalti kepada bank syariah yang memiliki FDR 

dibawah 65% dengan cara meminta modal yang disetor ke Bank Indonesia 

dalam bentuk giro wajib minimum. Sejak bulan januari 2011 FDR Bank 

Syariah berada pada rentang 91,97% sampai dengan 95,17 %. Disisi lain 

tingginya FDR mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi 

Bank Syariah (Wibowo, 2007). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil, dana pihak 

krtiga (dpk), dan financing to deposit ratio (fdr) terhadap permintaan 

pembiayaan modal kerja syariah pada Bank Syariah di Indonesia. 

C. Batasan Masalah  

  Batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan tidak 

terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Pada penelitian 

yang berjudul Analisis Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga 
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(DPK), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan 

Modal Kerja Syariah pada Bank Syariah di Indonesia, sampel bank yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah 10 bank syariah di Indonesia 

selama periode 2010-2017. Penelitian ini membahas tentang pengaruh 

nisbah bagi hasil, dana pihak ketiga (dpk), dan financing to deposit ratio 

(fdr) terhadap permintaan pembiayaan modal kerja syariah pada Bank 

Syariah di Indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh nisbah bagi 

hasil, dana pihak ketiga (dpk), dan financing to deposit ratio (fdr) terhadap 

permintaan pembiayaan modal kerja syariah pada Bank Syariah di 

Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1.Bagi Perbankan 

         Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

lembaga perbankan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan modal kerja syariah pada bank syariah. 

2. Bagi Peneliti Lain 

        Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk 

memberi pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan modal kerja syariah pada bank syariah di Indonesia.  


