
1 
 

BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 memberikan dampak 

yang nyata terhadap perkembangan ekonomi. Banyak perusahaan besar yang tidak 

cukup kuat untuk bertahan dari terpaan badai krisis yang terjadi. Mereka mengalami 

kebangkrutan karena memang selama ini mereka menggantungkan sumber 

pendanaan pada faktor eksternal, yaitu hutang yang berasal dari bank (Muhammad, 

2005: 118). 

Di sisi lain, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) justru memperlihatkan 

kemampuan untuk tetap bertahan, meskipun mereka juga diterpa badai krisis. Hal 

ini tidaklah mengherankan, karena memang selama ini mereka eksis di atas usaha 

sendiri dan sumber daya pribadi. Dilihat dari daya tahan sektor UKM, terutama 

usaha kecil, sudah selayaknya mendapat perhatian dan pengembangannya, terutama 

masalah penyediaan dana. Untuk itu diperlukan bank yang dapat menyentuh 

pengusaha-pengusaha kecil tersebut. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS) diharapkan mampu memberi solusi, terutama dalam rangka 

memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan 

suntikan dana untuk menambah modal usaha mereka. 

Ismail (2011:54) menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, 

kegiatan utama BPRS adalah menghimpun  dana kemudian menyalurkan kembali 
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dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana merupakan salah 

satu aktivitas yang bertujuan dengan rencana memperoleh keuntungan berupa 

pendapatan margin ataupun bagi hasil. Selain itu juga bertujuan untuk 

memanfaatkan idle fund, sehingga BPRS dapat memutar dananya untuk kegiatan 

pembiayaan.  

Dengan berdirinya BPRS di Indonesia juga diharapkan dapat menambah 

keanekaragaman sarana dan produk keuangan di Indonesia. Tujuan didirikannya 

BPRS adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank 

umum untuk memperoleh pembiayaan serta didasari oleh prinsip tolong menolong 

dalam kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2. 

                                  

 “…wa ta‟āwanū „ala al-birri wa at-taqwā, wa lā ta‟āwanū „ala al-itsmi wa al-
„udwāni. Wattaqullaha, innallaha syadidul „iqobi.” 
 
“……dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Departemen 
Agama, 2005: 142) 

 
Shihab (2009: 17) menyatakan bahwa prinsip dasar dalam menjalin kerja 

sama dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebijakan dan ketakwaan. Islam 

menganjurkan agar umatnya selalu menerapkan prinsip tolong menolong dalam 

menunaikan kegiatan muamalah, agar segala sesuatu yang diperoleh dapat 

memberikan manfaat dan berkah dari Allah SWT. Dengan dipegang teguhnya 

prinsip tolong menolong dalam menyalurkan dana oleh BPRS diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah 
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sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri untuk memenuhi 

kebutuhannya (Sudarsono, 2004: 85). 

Profil BPRS pada sisi penyaluran dana ditampilkan dalam bentuk 

kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja 

tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian. Nasabah penerima 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak dikenakan beban tetap apapun, 

kecuali berbagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tentu saja bagi hasil sesuai yang 

dilaksakannya harus sesuai dengan hasil yang benar-benar diperolehnya. Dengan 

demikian, BPRS dengan sistem bagi hasil pada sisi penyaluran dana mampu 

memperluas daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana ke semua lapisan 

masyarakat, sehingga akan mendukung program pemerintah dalam upaya perluasan 

kesempatan berusaha yang berdampak pada kesempatan perluasan kerja, dan 

mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Perwataatmadja dkk, 2005: 

200). Begitu juga dengan profil BPRS yang ditampilkan pada pembiayaan dengan 

akad jual beli menjadikan BPRS sebagai pembeli barang dan jasa yang potensial, 

karena itu pembelian oleh BPRS seharusnya mendapat potongan dan lebih murah. 

Karena pembiayaan dengan konsep jual beli mengutamakan adanya barang dan jasa 

terlebih dahulu, sehingga mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, serta 

berdampak pada perluasan lapangan kerja (Perwataatmadja dkk, 2005: 200). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa BPRS memiliki target 

dan tujuan yang membedakannya dengan perbankan konvensional, yaitu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat (Nawawi, 

2009:69). Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh BPRS, maka 
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sesuai dengan fungsi intermediasi BPRS berkewajiban menyalurkan dana tersebut 

untuk pembiayaan. Dalam hal ini, BPRS harus mempersiapkan strategi penggunaan 

dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan 

yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencapai 

tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, serta 

mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas 

tetap aman (Muhammad, 2005: 56). Salah satu strategi yang dijalankan untuk 

mengalokasikan dana adalah dengan menentukan pembiayaan pada segmentasi 

usaha ke dalam sektor-sektor ekonomi potensial. Pembiayaan pada sektor ekonomi 

oleh perbankan meliputi sektor pertanian; pertambangan; perindustrian; listrik, gas, 

dan air; konstruksi; perdagangan, restoran, dan hotel; pengangkutan, pergudangan, 

dan komunikasi; jasa dunia usaha; jasa sosial/masyarakat; dan lain-lain (Bank 

Indonesia, 2013).  

Pada BPRS, perkembangan pembiayaan didukung oleh ekspansi usaha 

khusunya pada sektor konsumsi yang tumbuh 29% atau diatas pertumbuhan 

pembiayaan BPRS yang mencapai 24,8%. Sektor pembiayaan yang tumbuh 

signifikan adalah pembiayaan jasa sosial yang tumbuh 44,5% dan kini menjadi salah 

satu sektor pembiayaan utama BPRS. Adapun pembiayaan BPRS terutama 

disalurkan ke sektor lain-lain sebesar 36,4%; perdagangan, hotel, dan restoran 

dengan porsi 32,6%; sektor pertanian sebesar 8,8%; dan sektor  jasa sosial sebesar 

8,2% di tahun 2013 (Bank Indonesia, 2013). Dalam beberapa periode terakhir, total 

pembiayaan yang disalurkan BPRS selalu mengalami peningkatan pada setiap 

sektornya. Hal demikian terjadi karena BPRS memiliki peran yang sangat penting 
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dalam upaya meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro. Secara lebih 

terperinci, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 
Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi-Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 
Tahun 2010-2014 (dalam juta rupiah) 

Sektor Ekonomi 2010 2011 2012 2013 2014 
 

Sektor Primer 
Sektor pertanian 107.129 223.986 351.191 389.336 326.330 
Sektor pertambangan 905 2.475 7.851 6.004 6.886 
Sektor Sekunder 
Sektor perindustrian 24.635 33.781 31.314 39.681 53.026 
Sektor listrik, gas, air 1.569 2.785 4.038 7.312 9.476 
Sektor konstruksi 66.492 92.603 125.137 157.138 237.323 
Sektor Tersier 
Sektor perdagangan 624.428 1.006.448 1.222.281 1.443.921 1.575.091 
Sektor pengangkutan 21.768 36.506 67.423 70.748 83.283 
Sektor jasa dunia usaha 276.428 255.311 264.569 338.850 491.775 
Sektor jasa sosial 26.564 91.939 227.216 365.005 458.242 
Sektor lain-lain 910.060 930.095 1.252.499 1.615.497 1.763.477 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2014 
 

Dari kesepuluh sektor usaha tersebut kemudian digolongkan menjadi tiga 

sektor besar yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Berdasarkan 

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa telah terjadi ketimpangan antara ketersediaan dana 

untuk pembiayaan. Sektor tersier dengan beragam jenisnya usaha disediakan dana 

paling besar oleh BPRS, sedangkan kedua sektor lainnya yaitu sektor primer dan 

sektor sekunder hanya mendapatkan rata-rata porsi sebesar 6.7%.    

Secara kuantitas, jumlah industri perbankan syariah secara keseluruhan terus 

mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan bank umum syariah juga diikuti 

dengan peningkatan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada tahun 2014 
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sudah terdapat 163 BPRS dengan jumlah kantor sebanyak 438 kantor yang tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan besarnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.  

Perkembangan BPRS selama tahun 2013 menunjukkan kondisi yang cukup 

baik. Indikator-indikator keuangan menunjukkan pertumbuhan positif yang mana 

pertumbuhan di tahun 2013 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di 

tahun 2012, yang diukur dari sisi total asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), total 

pembiayaan, laba tahun berjalan. Indikator-indikator keuangan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah tersebut ditampilkan pada tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 
Indikator Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Periode 2009-2014 (dalam juta rupiah) 
Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total Aset 2.123.581 2.728.745 3.520.417 4.698.952 5.833.488 6.266.436 
Total DPK 1.158.034 1.603.778 2.095.333 2.937.802 3.666.174 3.801.904 
Pembiayaan 1.586.919 2.060.437 2.675.930 3.553.520 4.433.492 4.947.756 
Laba Tahun Berjalan 66.240 82.619 100.377 124.938 153.799 147.910 
ROA 5.00% 3.49% 2.67% 2.64% 2.79% 2.26% 
NPF 7.03% 6.50% 6.11% 6.15% 6.50% 7.89% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2014 (data diolah) 

Total aset serta total pembiayaan BPRS setiap tahunnya terus mengalami 

peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan total aset di tahun 2013 sebesar Rp5,8 

triliun lebih besar dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp4,6 triliun. Hal serupa terjadi 

pada total pembiayaan di tahun 2013 sebesar Rp4,4 triliun lebih besar dari tahun 

2012 yaitu sebesar Rp3,5 triliun, dimana terjadinya peningkatan total pembiayaan 

tersebut dikarenakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu mempertahankan 

tingkat bagi hasil yang kompetitif sehingga dapat mempertahankan loyalitas 

nasabah lama dan menarik nasabah baru. Dari sisi kinerja keuangan, Bank 
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Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki tingkat profitabilitas yang fluktuatif, seperti di 

tahun 2013 ROA sebesar 2,79% lebih besar dari tahun 2012 yaitu sebesar 2,64%, 

namun ROA di tahun 2014 lebih rendah dari 2013 sebesar 2,21%. Salah satu 

penyebab menurunnya tingkat profitabilitas adalah adanya penurunan perolehan 

laba karena kualitas pembiayaan kurang baik yang dicerminkan dengan tingkat NPF 

yang terus meningkat di tahun 2013 sebesar 6,50% hingga 2014 sebesar 8,81% 

(Bank Indonesia, 2013). Meningkatnya NPF pada BPRS berarti telah meningkatkan 

beban operasional sehingga laba BPRS juga akan menurun.  

Sebagai pengelola dana masyarakat, tentunya Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat baik untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan terus memelihara kelangsungan usahanya. 

Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di BPRS sangat dipengaruhi oleh 

informasi yang diperolehnya mengenai kualitas dan kinerja bank bersangkutan 

dengan salah satu indikatornya adalah jumlah laba yang dihasilkan BPRS. Hal ini 

untuk mengetahui sejauh mana BPRS menjalankan usahanya secara efisien. Adapun 

ayat yang menerangkan konsep laba yang terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 16. 

                                

 
“ulā ika alladzīna asytarū adh-dholālata bil hudā famā robihat tijārotuhum wa mā 
kānū muhtadīna” 
 
“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah 
beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” 
(Departemen Agama, 2005: 6) 
 

Shihab (2009: 134) menyebutkan bahwa dalam menjalankan suatu bisnis 

atau perniagaan haruslah mengikuti petunjuk keagamaan. Mereka yang tidak 
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menyiapkan diri untuk menerima dan memanfaatkan petunjuk tersebut atau mereka 

yang sejak awal tidak mengetahui seluk beluk peniagaan menyebabkan mereka 

tidak memperoleh keberuntungan.  

Memperoleh laba/profit merupakan tujuan utama berdirinya suatu lembaga 

termasuk lembaga keuangan seperti BPRS. Laba BPRS berasal dari pendapatan atas 

kegiatan operasional pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat setelah 

dikurangi dengan beban-beban perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Ketika 

jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat maka pendapatan BPRS juga akan 

meningkat selama beban-beban dapat ditekan jumlahnya, dan pada akhirnya laba 

juga akan naik. 

Bukti empiris dari Susanti (2009) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih, dimana setiap kenaikan 

pembiayaan akan menaikkan laba bersih bank syariah. Adapun pendapat lain dari 

Febrianti (2013) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat bagi hasil dan pembiayaan 

murabahah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas BPRS. Dengan 

demikian, penyaluran pembiayaan mempunyai pengaruh langsung terhadap laba 

yang diperoleh bank dalam suatu periode. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan analisis pembiayaan menurut sektor ekonomi terhadap 

laba industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode Januari 2009- Desember 

2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Apakah pertumbuhan pembiayaan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor 

tersier secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Indonesia? 

2. Apakah pertumbuhan pembiayaan sektor primer secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 

Indonesia? 

3. Apakah pertumbuhan pembiayaan sektor sekunder secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 

Indonesia? 

4. Apakah pertumbuhan pembiayaan sektor tersier secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan sektor primer, 

pembiayaan sektor sekunder, dan pembiayaan sektor tersier secara simultan 

terhadap pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan sektor primer terhadap 

pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan sektor sekunder 

terhadap pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 
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4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan sektor tersier terhadap 

pertumbuhan laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dalam melakukan penelitan ini penulis mengharapkan manfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam penelitian, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Lembaga 

Keuangan Syariah, khususnya pengaruh pembiayaan menurut sektor ekonomi 

terhadap laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

2. Bagi Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia dalam penyusunan alokasi 

pembiayaan ke dalam sektor-sektor ekonomi secara tepat untuk memperoleh 

laba yang optimal. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun 

pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi dalam penelitian 

sejenis. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk 

gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematiak penulisan 

diharapkan para pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi dari sebuah 

laporan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari: 
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BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan garis besar hal-hal yang mengatur pada pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung 

perumusan hipotesis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Di dalamnya 

juga terdapat hasil dari penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini. Bab 

ini juga akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti 

serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan deskripsi bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional. 

Oleh karenanya bab ini berisikan pendekatan penelitian, identifikasi variabel, 

definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik 

analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan gambaran variabel-variabel operasional selama periode 

penelitian, hasil uji empiris, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta 

pembahasan. 

BAB 5 : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan permasalahan serta saran atas 

materi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Daftar Pustaka 
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