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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya bank syariah dalam sistem keuangan dan moneter sebagai

respon dari semakin tumbuh dan berkembangnya ragam usaha dan jenis kegiatan

ekonomi masyarakat (Mukhlis, 2011). Setelah diberlakukannya Undang-Undang

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka pemerintah telah mendukung

pengembangan industri perbankan syariah dan mengupayakan pertumbuhan bank

syariah yang lebih cepat lagi dan mampu bersaing. Dengan perkembangannya

yang tinggi, Bank Indonesia mencatat rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65%

pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan

syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Bank

Indonesia, 2014).

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang

diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk

menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat

yang memiliki dana surplus (Popita,2013). Bank syariah dengan pembiayaan

sebagai aset terbesar, yakni mencapai 76% merupakan sumber keuntungan utama

(Bank Indonesia,2013); tetapi profit yang diperoleh tidak lepas dari risiko yang

akan dihadapi oleh manajer bank syariah. Bank syariah membagi pembiayaan

sesuai tingkatan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Berikut ini data kolektibilitas

pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.
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Tabel 1.1
Kolektibiltas Pembiayaan Bank Syariah

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa total pembiayaan yang diberikan oleh bank

syariah terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan masyarakat telah

mempercayai dananya untuk dikelola oleh bank syariah; tetapi seiring dengan

peningkatan total pembiayaan, ternyata diiringi juga kenaikan kredit non lancar.

Bank syariah memiliki risiko kredit bermasalah yang disebut non

performing financing atau non performing loan di bank konvensional untuk

menjalankan usahanya. Non Performing Financing merupakan salah satu topik

menarik dalam isu perkembangan perbankan syariah. Non performing financing

(NPF) memiliki tingkatan dilihat dari kualitas pembiayaan yang terdiri dari lancar,

kurang lancar, diragukan dan macet. NPF digunakan sebagai salah satu indikator

utama untuk menunjukkan kesehatan bank agar tidak terganggu kewajiban

likuiditasnya dalam menyalurkan dana ke masyarakat dan apabila terjadi sangat

buruk dapat menyebabkan kebangkrutan. NPF memiliki nilai yang sangat

fluktuatif sehingga penting untuk diperhatikan terutama bank syariah yang masih

dalam tahap perkembangan. Bank Indonesia telah menetapkan batas rasio aman

NPF perbankan syariah adalah lima persen.

kolektibilitas
Pembiayaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lancar 36,686 45.004 66.120 100.067 144.236 179.292

Non lancar 1.509 1.882 2.061 2.588 3.269 4.828

Total
Pembiayaan

38.195 46.886 68.181 102.655 147.505 184.120
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Krisis ekonomi di Indonesia yang paling hebat di awal tahun 1998.

Menurut Menteri Keuangan Khatib Basri dalam Riyandi (2013) menjelaskan

bahwa krisis ekonomi tersebut sangat berdampak kepada seluruh sektor termasuk

sektor perbankan. Krisis ekonomi ini merupakan krisis terbesar sepanjang sejarah

Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Indikator Non Performing Loans (NPL)

perbankan mencapai tiga puluh persen sehingga enam belas bank terancam

ditutup saat itu. Bank-bank tersebut telah menerima penyelamatan berupa

bantuan likuidasi oleh pemerintah dan International Monetary Fund (IMF) tetapi

masih belum menutup kerugian bank akibat penarikan dana oleh nasabah yang

hilang kepercayaan terhadap pemerintah.

Krisis juga terjadi pada United Arab Emirates’ Banks yang terdiri dari 51

bank selama krisis Amerika Serikat tahun 2008. Hal ini disebabkan kredit macet

pada properti cukup terkena imbasnya. Nilai properti di Uni Emirat Arab turun

hingga enam puluh persen dan spekulan melarikan diri, UAE Banks gabungan

memiliki nilai NPF 8,4 persen pada puncak krisis tersebut, tetapi bank tidak

mencapai kebangkrutan (Sharif, 2014).

Kolektibilitas pembiayaan non lancar dibagi menjadi pembiayaan kurang

lancar, diragukan dan macet. Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh dalam

pengambilan keputusan manajerial bank. Berikut persentase pembiyaan

bermasalah berdasarkan tingkatan kolektibilitas pembiayaan pada bank umum

syariah dan unit usaha syariah di Indonesia.
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Tabel 1.2
Persentase Pembiayaan Bermasalah

(dalam miliar rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2014

Pada tabel 1.2 merupakan kualitas pembiayaan non lancar pada bank

syariah beserta besar NPF pada lima tahun terakhir. Keadaan ini dapat

dipengaruhi oleh faktor mikroekonomi, seperti manajemen bank dan kinerja bank

maupun faktor makroekonomi, seperti stabilitas ekonomi dari sistem perbankan

syariah.

Saba (2012) menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi rasio

ini, yaitu dari eksternal, internal, maupun isu yang sedang berkembang pada

periode tertentu pada bank syariah. Manajer bank syariah sangat berperan

penting dalam mengatur bank dalam meningkatkan kinerja bank dari kebijakan

yang dijalankan. Penelitian ini akan menganalisis faktor mikroekenomi bank

syariah yang mempengaruhi NPF.

Bank mengukur tingkat keuntungan bank dengan rasio Return On Asset

(ROA). Kinerja bank dapat dilihat dari meningkatnya ROA yang dihasilkan

sehingga memiliki pengaruh pada besar risiko yang muncul. Setiawan (2013)

ROA dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil penelitian menyatakan

bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF; Sedangkan

kolektibilitas
Pembiayaan

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kurang lancar 525 435 677 1.075 980 1.353

Diragukan 224 582 332 297 535 739

Macet 759 865 1.052 1.216 1.753 2.735

Persentasi NPF 3.95% 4.01% 3.02% 2.52% 2.22% 2.62%
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dalam penelitian Ahlem Selma Messai membahas Non Performing Loans (NPL)

pada 85 perbankan di Italia, Yunani dan Spanyol menggunakan variabel ROA

yang berpengaruh negatif terhadap NPL. ROA yang selalu meningkat akan

mengurangi nilai NPF. Tetapi pada penelitian yang dilakukan Gezu (2014) ROA

memiliki hubungan positif terhadap NPL.

Kebijakan pembiayaan oleh manajer diharapkan dapat meningkatkan

keuntungan dengan risiko yang cukup rendah. Pembiayaan yang paling umum

pada bank adalah murabahah dan bagi hasil. Pada penelitian sebelumnya

pembiayaan Profit Loss Sharing memiliki hubungan positif terhadap NPF seperti

yang dikemukakan oleh Sri (2013). Pembiayaan yang memiliki risiko cukup

besar akan meningkatkan NPF pada bank. Pembiayaan murabahah seperti di

dalam skripsi Ramadhan (2013) dinyatakan bahwa memiliki hubungan negatif

terhadap NPF secara parsial. Penelitian yang dilakukan Khan dan Ahmed (2001)

terdapat variabel rasio alokasi piutang murabahah dibanding alokasi pembiayaan

PLS menunjukkan hasil positif terhadap NPF.

Pengendalian risiko juga penting dengan adanya cadangan khusus yang

telah diwajibkan oleh Bank Indonesia. Peneliti terdahulu Boudriga (2009)

memasukkan variabel provisions dalam faktor internal bank yang mempengaruhi

NPL dengan hasil menunjukkan hubungan positif. Messai (2013) juga

menyatakan cadangan kerugian kredit memiliki pengaruh positif terhadap NPF.

Besarnya jumlah dan yang dicadangkan merupakan kebijakan manajemen bank

untuk mengantisipasi kerugian yang kemungkinan terjadi pada kredit yang

diberikan nasabah atau hanya untuk menurunkan nilai NPF di kemudian hari.
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Penelitian ini akan menganalisis PPAP, ROA, pembiayaan murabahah,

pembiayaan profit-sharing terhadap NPF bank syariah Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang

dapat diajukan sebagai berikut.

Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Return On Assets,

pembiayaan murabahah, dan pembiayaan profit-sharing berpengaruh signifikan

terhadap non performing financing pada bank syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif,

Return On Assets, pembiayaan murabahah, pembiayaan Profit-Sharing,

berpengaruh signifikan terhadap non performing financing pada bank syariah

di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara ilmiah diharapkan memberikan sumbangan khazanah ilmu

pengetahuan terutama ilmu ekonomi Islam mengenai pengaruh faktor-faktor

mikroekonomi terhadap tingkat Non Performing Financing perbankan

syariah di Indonesia.

2. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dpat menjadi acuaan dan

membantu para paraktisi perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan
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evaluasi dan pengembangan pada manajemen risiko untuk mengurangi

kemungkinan-kemungkinan kredit non lancar dalam pemberian pembiayaan

kepda masyarakat.

3. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sebuah sarana untuk mengaktualisasikan

diri; sedangkan untuk pembaca pada umumnya, penelitian ini merupakan

sebuah pengenalan dan dakwah tentang bank syariah sehingga diharapkan

dapat menambah pengetahuan pembaca

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mengantar pada pokok

permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh

penulis selama perkuliahan maupun dari literatur yang menjadi

pedoman penulis dalam membahas permasalahan skripsi ini. Selain itu

juga, disampaikan penelitian sebelumnya, hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat uraian tentang identifikasi variabel, definisi

operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan

data, serta teknik analisis.
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BAB 4 : PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum, deskripsi variabel, hasil

penelitian yang disertai pembahasan, dan hasil akhir dari pengolahan

data.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang berisi simpulan dan saran dari hasil

penelitian skripsi.
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