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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Keberadaan perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang 

mempunyai peran besar dalam perekonomian suatu negara, karena fungsi dari 

bank adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana 

dan pihak yang kekurangan dana. Kelebihan dana tersebut dapat disalurkan 

kepada pihak - pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak 

Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. 

Menurut Nasihin (2013)  semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun 

maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan 

kepada masyarakat.   

Pembiayaan hingga saat ini masih menjadi komponen asset terbesar 

perbankan Indonesia dan sekaligus merupakan sumber resiko bagi bank yang 

bersangkutan. Pembangunan ekonomi di suatu negara bergantung pada 

perkembangan dinamis serta kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika 

sektor perbankan terpuruk maka akan berdampak pula pada perekonomian 

nasional.  

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana 

dapat dilakukan melalui simpanan serta investasi seperti giro, wadiah, 
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tabungan, dan deposito berjangka. Menurut Karim(2011) menyebutkan 

“Penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan 

empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip ujroh dan 

akad pelengkap”. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur 

perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. 

Perkembangan pembiayaan yang dipublikasikan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menunjukan, total pembiayaaan yang disalurkan bank 

umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) per Februari 2016 sebesar 

Rp 211,57 triliun, tumbuh 71% dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun lalu sebesar Rp 197,54 triliun. Dibandingkan dengan bulan-bulan 

sebelumnya, pertumbuhan pembiayaan syariah terus menunjukan 

peningkatan. Per januari 2016, pembiayaan syariah mencapai Rp 211,22 

triliun, naik 7,07% secara year on year.  Sementara per Desember 2015, total 

pembiayaan syariah mencapai Rp 212,99 triliun atau naik 6,86% secara 

tahunan dari 199,33% . Sedangkan perkembangan kredit yang dipublikasikan 

Bank Indonesia, menunjukan bahwa total kredit yang disalurkan bank 

konvensional total kredit yang telah disalurkan hingga Februari 2016 

mencapai Rp 3.679,91 triliun. Angkanya meningkat sebesar 8,24% jika 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3.655,69 triliun. 

Namun jika dihitung yaer to date (ytd), tercatat minun 2,22% dibandingkan 

posisi 2015 yang mencapai Rp 4.057,90 triliun. Artinya, dalam dua bulan 

pertama pertumbuhan kredit belum sejalan dengan target yang ditetapkan.  
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Penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank konvensional lebih besar 

dibandingkan dengan bank umum syariah (BUS) dalam menyalurkan 

pembiayaannya kepada nasabah, dikarenakan jumlah bank yang dimiliki bank 

konvensional lebih banyak dibanding bank syariah. Bank syariah harus 

memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan 

baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini 

mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share 

dibanding konvensional. Inovasi produk ini, agar bank syariah bisa kembali 

tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain. 

Sehingga mampu menyalurkan pembiayaannya lebih besar kepada nasabah.  

Salah satu dari risiko-risiko yang dapat dialami perusahaan perbankan 

adalah risiko kredit atau pembiayaan. Menurut Karim (2011)definisi 

Risikopembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan (counterparty) 

dalam memenuhi kewajibanya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan 

mencakup risiko terkait produk.  Risiko pembiayaan dapat bersumber dari 

berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury, atau 

investasi yang tercatat dalam pembukuan bank.  

Analisis risiko pembiayaan ini terkait dengan kebijakan penyaluran 

pembiayaan perusahaan perbankan syariah sebab kebijakan penyaluran 

pembiayaan yang tepat akan menghasilkan keuntungan bagi bank tersebut. 

Sesuai peranan perusahaan perbankan, bank syariah bertugas menyalurkan 

pembiayaan ke masyarakat yang membutuhkan dana dan atas pembiayaan 

yang disalurkan tersebut maka bank akan mendapat bagi hasil sebagai 
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pendapatan. Apabila pembiayaan berjalan lancar, maka pendapatan bagi hasil 

ini akan menjadi sumber pemasukan terbesar bagi bank yang akan berujung 

pada berkembangnya usaha bank tersebut.  

Menurut Nasihin (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

jumlah pembiayaan, baik itu dari dalam bank (internal) ataupun dari luar bank 

(eksternal). Faktor internal bank dapat diukur  dengan capital adequacy ratio 

(CAR), return on assets (ROA), non performing financing(NPF),  financing 

deposit ratio (FDR) dan dana pihak ketiga (DPK) 

Capital adequacy ratio (CAR) sebagai faktor internal bank juga 

berpengaruh atas tingkat kesehatan bank yang mewakili kecukupan modal 

bank. Ketentuan minimum permodalan biasanya menggunakan suatu ukuran 

yang disebut Capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal dan 

dilakukan dengan membandingkan jumlah modal yang dimilki bank ( modal 

inti dan modal pelengkap dengan jumlah aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR). Menurut Agista (2013) dalam jurnal Kusumaningtyas menyatakan 

semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai 

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Menurut 

Penelitian Giannini (2013), menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank umum 

syariah.. 
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Return On Asset (ROA) merupakan faktor internal lain yang 

digunakan dalam mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Rasio ini 

sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai 

diperlukan untuk mempertahankan arus sumber modal bank. Rasio yang biasa 

digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank 

adalah Return on Assets (ROA). Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke 

masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada 

masa-masa mendatang. Menurut Ariyanti (2011) Semakin besar tingkat 

keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya 

manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan 

yang menguntungkan manajemen, terutama dangan penyaluran pembiayaan. 

Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah 

efektif dalam mengelola asetnya.Menurut penelitian Ariyanti (2011) 

menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan. 

Non performing financing (NPF) juga merupakan faktor internal yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank mewakili kualitas aset 

bank.Masalah yang bersumber dari pembiayaan bermasalah memang 

membuat bank berhati-hati dalam memberikan pembiayaan ke debitur. 

Menurut Agista (2015) Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank 

mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, sehingga bank diharapkan 

tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI 
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yaitu minimum 5%. Menurut penelitian Yuliadi(2015) menyatakan bahwa 

variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah.  

Rasio Financing to Deposit Ratio(FDR) digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank tersebut mampu membayar hutang-hutangnya dan 

membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan 

kredit yang diajukan.Karena di dalam bank syariah tidak mengenal sistem 

kredit, maka penyaluran dananya disebut dengan pembiayaan, sehingga 

dalam bank syariah dikenal sebagai Financing to Deposit Rasio (FDR). Rasio 

Financing to Deposit Rasio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayarkan kembali penarikan dananya yang dilakukan oleh 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

likuiditasnya. Menurut Nubaya ( 2013) semakin tinggi rasio FDR maka bank 

tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Demikian 

sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan 

juga mengalami penurunan. Menurut penelitian Nurbaya (2011) menunjukan 

bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

pembiayaan.  

Salah satu upaya perusahaan perbankan untuk memperlancar 

penyaluran pembiayaan ke masyarakat adalah menghimpun dana dari pihak 

ketiga. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas 

untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. 

Tersedianya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan kajian 

risiko pembiayaan yang baik akan membuat kesempatan bank untuk 
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menyalurkan kembali dana ke masyarakat yang membutuhkan melalui 

penyaluran pembiayaan akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, bank 

bersaing untuk membuat pihak ketiga bersedia menyimpan sejumlah uang di 

bank. Dana Phak Ketiga akan disalurkan dalam bentuk giro, deposito dan 

tabungan pada nasabah dalam prinsip syariah.Menurut Yuliadi (2011) 

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat 

menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki 

bank akan meningkat.Hal ini sesuai dengan penelitian Ariyanti (2011) 

menyatakan bahwa variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan syariah.   

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti 

(2011) yang berjudul Analisis Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Assets (ROA) 

terhadap pembiayaan pada Perbankan Syariah.Sedangkan penelitian ini 

menambahkan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mengukur 

kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan pada nasabah, FDR juga 

merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah 

mengembalikan dana kepada pihak ketiga serta dengan tahun penelitian 2011-

2015. 

Berdasarkan uraian diatas terdapat banyak faktor internal bank yang 

berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah yang go 

public di Indonesia, tetapi pada penelitian ini dibatasi pada faktor Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Non Performing Financing 
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(NPF), Financing to Deposit Ratio(FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

pada Bank Umum Syariah . Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul 

ketertarikan untuk meneliti karena itu, penulis mengambil judul “Pengaruh 

Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum 

Syariah Yang Go Public Di Indonesia” 

 

B. Perumusan Masalah. 

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas dan kuantitas terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah perbankan syariah juga 

mengalami peningkatan serta permintaan pembiayaan yang terus meningkat. 

Dengan meningkatnya pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun, penulis 

ingin menguji, capital adequacy ration, return on asset, non performing 

financing, financing to deposit ratio dan dana pihak ketiga sebagai faktor-

faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke 

masyarakat oleh bank syariah. Sehingga muncul pertanyaan penelitian dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah capital adequacy ration (CAR), return on asset( ROA), non 

performing financing (NPF), financing deposit ratio (FDR), dan dana 

pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh secara simultan terhadap jumlah 

pembiayaan ? 

2. Apakah  capital adequacy ration(CAR) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pembiayaan ? 



 

9 

 

3. Apakah return on asset ( ROA) mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap jumlah pembiayaan? 

4. Apakah non performing financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap jumlah  pembiayaan? 

5. Apakah financing deposit ratio (FDR) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pembiayaan? 

6. Apakah dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap jumlah pembiayaan? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.  

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk menganalisis apakah CAR, ROA, NPF, FDR, DPK mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap jumlah pembiayaan 

b. Untuk menganalisis apakah CAR mempunyai pengaruh positif 

terhadap jumlah pembiayaan. 

c. Untuk menganalisis apakah ROA mempunyai pengaruh positif 

terhadap jumlah pembiayaan. 

d. Untuk menganalisis apakah NPF mempunyai pengaruh negatif 

terhadap jumlah pembiayaan. 

e. Untuk menganalisis apakah FDR mempunyai pengaruh positif 

terhadap jumlah pembiayaan. 

f. Untuk menganalisis apakah DPK mempunyai pengaruh positif 

terhadap jumlah pembiayaan. 
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2. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

memiliki nilai guna diantaranya: 

a. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat capital adequacy 

ration, return on asset, non performing financing, financing deposit 

ratio dan dana pihak ketiga sebagai bahan pertimbangan keputusan 

investasi diperbankan.  

b. Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang 

keuangan terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja perbankan 

dan pemegang saham, sehingga saham perusahaannya dapat terus 

bertahan dan mempunyai return yang benar.  

c. Peneliti 

1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

2) Untuk menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan kedalam 

dunia kerja. 

d. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian 

selanjutnya dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan 

faktor internal bank terhadap jumlah pembiayaan perbankan syariah. 


