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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bank Syariah mempunyai peranan sebagai lembaga perantara (intermediary 

institution) masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang 

mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat 

disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan memberi manfaat 

kepada kedua belah pihak. Arifin (2005:11) menjelaskan bahwa Islam 

menghindari menahan uang dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar 

dalam transaksi yang menimbulkan manfaat bagi masyarakat umum, sebagai 

mana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:  

                                  

                              

                         

Ma> afa>’alla>hu ‘ala> rasu>lihi min ahlil qura> falilla>hi wa lir rasu>li wa liz\il qurba> 
wal yata>ma> wal masa>ki>ni wabnis sabili, kai la> yaku>na du>latam bainal aqniya>’i 
minkum, wa> ma> a>ta>kumur rasu>lu fakhuz\u>hu wa ma> naha>kum ‘anhu fantahu>, 
wattaqulla>h(a), innalla>ha syadi>dul ‘iqa>b(i). 
 
“Harta rampasan fa’i yang di berikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) 
dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam 
perjalana, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Amat keras hukuman-Nya” (DEPAG, Al-Qur’an surat 
Al-Hasyr ayat 7) 
 

 Sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting 

dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat 
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penting bagi setiap Negara termasuk Indonesia. Dengan demikian kemampuan 

manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha 

dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya 

sebagai lembaga intermediary dan kemampuannya menghasilkan laba. 

Sehubungan dengan hal tersebut bank syariah harus memiliki permodalan yang 

memadai, sarana manajemen permodalan yang dapat mengembangkan earning 

asset, serta dapat menjaga tingkat keuntungan dan likuiditas.  

 Kinerja yang bagus dapat meningkatkan peran bank syariah sebagai lembaga 

intermediasi. Disamping itu, sebagai lembaga yang profit oriented kesehatan 

kinerja keuangan bank syariah menjadi sangat penting, terutama tingkat 

profitabilitasnya. Kinerja bank tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan laba 

sebesar 72,3% (LPPS, 2012:12). Kondisi yang sedikit menurun di tahun 2013, 

sebab laba bersih Bank Syariah tercatat meningkat 29,0% dari tahun sebelumnya. 

Namun demikian pertumbuhan tersebut melambat dari tahun sebelumnya yang 

mencapai 72,3% (yoy) (LPKPS, 2013:13). Terlihat pada Tabel 1.1 yang 

menunjukkan pertumbuhan laba bank syariah dari tahun 2007-2014. Kondisi laba 

bank syariah terlihat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pada 2008 dan 2013 saat 

terjadi krisis ekonomi di Indonesia hal tersebut direspon dengan pertumbuhan 

yang menurun.   

 Buruknya kondisi ekonomi Indonesia pernah terjadi pada tahun 1998. 

Burukya kondisi pada masa itu mengakibatkan terciptanya krisis perbankan. Hal 

itu ditandai dengan likuidasi beberapa bank konvensional. Para ahli perbankan 

menduga beberapa alasan likuidasi bank konvensional adalah buruknya tingkat 
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kesehatan bank (Dendawijaya, 2003:158). Buruknya kesehatan bank ditandai 

dengan banyaknya kredit macet, kesulitan likuiditas yang mengakibatkan 

kewajiban terhadap nasabah tidak terlaksana. Bank Muamalat sebagai satu-

satunya bank syariah di Indonesia sukses bertahan dari krisis bahkan 

menunjukkan perkembangan dengan semakin banyaknya kantor cabang serta 

asset yang dimiliki. Bank Syariah mampu bertahan sebab tidak memiliki 

kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Bank 

syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan keuntungan 

yang diperoleh bank dari investasi yang dilakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hal berbeda di tunjukkan saat terjadi krisis pada tahun 2008, saat Indonesia 

kembali dihadapkan pada kondisi ekonomi yang buruk akibat krisi global. Hal 

tersebut berimbas pada pertumbuhan ekonomi mengalaim perlambatan, depresiasi 

tajam pada kurs rupiah, laju inflasi yang tinggi (www.setneg.go.id). Kondisi 

tersebut berakibat pada pertumbuhan pembiayaan yang terus melambat serta 

pertumbuhan ekonomi yang menurun (LPPS,2008:32). Saat sektor pembiayaan 

Tabel 1.1 
Indikator Kondisi Ekonomi Indonesia periode 2007-2014 

 
Tahun Pertumbuhan 

Ekonomi 
(%) 

Inflasi 
(%) 

Bi rate 
(%) 

Kurs 
Rp/$ 
(%) 

Growth Laba 
Bank Syariah 
(%) 

2007 6.3 6.59 8.00 0.26 51.75 
2008 6.0 11.1 9.25 -6.04 -3.68 
2009 4.6 2.8 7.25 -7.39 49.37 
2010 6.2 7.0 6.50 12.69 31.97 
2011 6.5 3.8 6.00 3.42 49.68 
2012 6.2 4.3 5.75 -7.09 72,3 
2013 5.8 8.4 7.5 -11.25 29,0 
2014 5.0 8.4 7.5 -13.59 -77.23 

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia dan Statistik Bank Syariah 
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lemah akan berakibat pada tingkat laba bank syariah, sebab pendapatan dari 

pembiayaan yang mencapai Rp21,2 triliun masih mendominasi sumber 

pendapatan operasional (73,0%) bank syariah (LPKPS, 2013:13). 

 Terbukti dari data Tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan variabel yang 

menggambarkan kondisi ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, laju  inflasi, 

pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan BI rate 2007-2014. Terlihat 

dampak krisis global 2008 yang tercermin pada tingginya depresiasi nilai tukar 

rupiah. Inflasi mengalami peningkatan yang signifikan selama krisis global 

berlangsung karena lonjakan harga minyak, dan diikuti peningkatan BI rate untuk 

menekan tingkat inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan 

GDP mengalami penurunan yang cukup signifikanl. Hal tersebut direspon dengan 

pertumbuhan laba yang menunjukkan angka negatif.  

 Saat Indonesia belum benar-benar menata ekonomi dengan baik, Indonesia 

dihadapkan pada depresiasi rupiah pada 2013 akibat terbatasnya arus modal ke 

dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia mengalami tekanan depresiasi yang 

semakin besar dengan penguragan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang 

berakibat meningkatnya inflasi untuk mengendalikan inflasi Bank Indonesia 

menaikkan BI rate (LPI, 2013). Kondisi tersebut mendorong penurunan 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan GDP.  Hal tersebut berdampak hingga 

tahun 2014, tercatat pada Tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 

5,8% menjadi 5.0%, inflasi tetap tinggi begitu pula suku bunga BI yang tetap 

tinggi untuk mengontrol laju Inflasi. Kurs rupiah semakin terdepresiasi hingga 

13,59% yang mengakibatkan minimnya laba yang di hasilkan perbankan syariah 
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karena mencatat pertumbuhan yang negatif sebesar -77.23% di banding tahun 

sebelumnya. Oleh sebab itu peneliti mengambil periode penelitian mulai 2007 

hingga 2014 karena tahun 2007 merupakan masa sebelum krisi global 2008, 

sedangkan pada tahun 2014 setelah krisis 1998 dan 2008 kondisi ekonomi tidak 

kunjung membaik malah menunjukkan pertumbuhan yang semakin menurun serta 

kurs yang semakin tertekan. 

 Dalam menjalankan fungsi pembiayaan bank syariah melibatkan banyak 

stake holder meliputi manajemen bank, pemegang saham, penyandang dana 

(shahibul maal), pengelola dana (mudharib), dan pihak yang memiliki peran yang 

sangat penting yakni pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi. Oleh sebab 

itu aktifitas pembiayaan sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi pada kondisi ekonomi. Apalagi bank syariah merupakan lembaga keuangan 

yang fokus terhadap pembiayaan langsung pada sektor riil, kondisi ekonomi 

sangat mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah (Arifin,2009: 64).  Hal 

tersebut membuat laba perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan dunia 

usaha. Basri (2002:42) menguraikan saat kondisi ekonomi memburuk akan 

berakibat pada lemahnya dunia usaha. Sejalan dengan hal tersebut bank syariah 

sebagai badan usaha akan terpengaruh dengan buruknya kondisi ekonomi. 

Pendapat yang senada diungkapkan Muharam (2009) dimana kondisi ekonomi 

yang terdiri dari pendapatan nasional, tingkat inflasi , dan BI rate secara bersama-

sama memiliki pengaruh negatif. Hasil temuan tersebut didukung oleh Arifin 

(2005:58) yang menyebutkan bahwa net income bank syariah dipengaruhi kondisi 

ekonomi yang merupakan salah sau uncontrollable factor.  
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 Pertumbuhan ekonomi menjadi hal penting dalam kelangsungan sektor 

keuangan dan perbankan syariah. Sejalan dengan pendapat Mukhlis (2012) yang 

menyatakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi 

faktor pendorong bagi perkembangan sektor keuangan dan perbankan di dalam 

negeri. Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan nasional memfasilitasi 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar usaha bank syariah dalam 

perekonomian yang ditujukan dengan berbagai produk layanan jasa keuangan 

bank syariah, akan memperbesar peluang bank untuk mendapatkan keuntungan. 

Karim, Sami, dan Hichem (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memberi dampak positif terhadap profitabilitas bank syariah. Menurut Ali (2011) 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan GDP akan mempengaruhi pola saving 

dari seseorang, semakin besar GDP maka keuntungan bank akan semakin besar.  

 Di sisi lain kenaikan harga-harga yang mengakibatkan inflasi akan 

mengurangi besarnya laba akibat beba operasional yang meningkat. Selain itu 

Muchtar Mandala dalam Dendawijaya (2003:185) tingginya inflasi berakibat 

buruk pada sektor rill. Memburuknya kegiatan usaha diakibatkan kenaikan biaya 

akibat inflasi. Karena sebagian besar dana bank syariah disalurkan pada sektor riil 

sebagai pembiayaan. Saat sektor rill mengalami kondisi negatif maka keuntungan 

bank syariah akan terganggu dengan minimnya dana bagi hasil, bahkan jika 

keadaan semakin buruk akan meningkatkan non performing financing(NPF). 

Kondisi tersebut tercermin pada paneliatian Karim, Sami, dan Hichem (2010) 

yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi memberi pengaruh 

positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hasil tersebut di perkuat dengan hasil 
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penelitian Sahara (2013) mengatakan bahwa inflasi berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap profitabilitas. Kenaikan tingkat inflasi di suatu Negara, 

biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang 

yang beredar (Mankiw,2000:158). Tingginya suku bunga akan meningkatkan 

biaya bunga kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat bagi 

hasil. Penelitian Sahara (2013) mendukung pernyataan tersebut dimana suku 

bunga BI berpengaruh negatif secara signifikan terhadap profitabilitas. 

 Selain itu ketika suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku 

bunga deposito yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak 

ketiga bank syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana 

masyarakat ke bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih 

tinggi. Naiknya suku bunga bank konvensional akan mempengaruhi ketersediaan 

dana investasi bank syariah. Bila hal tersebut terjadi, maka pendapatan dan profit 

bank syariah akan menurun. Pengaruh kondisi ekonomi terhadap pertumbuhan 

laba bank syariah menarik untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, Industri 

perbankan syariah yang terus berkembang beberapa tahun terakhir, pasti akan 

menghadapi tantangan di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

dalam QS Lukman ayat 34 bahwa manusia tidak mengetahui apa yang terjadi di 

masa depan.  

QS. Lukman ayat 34 
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In-na Allaha ‘inda-hu> ‘ilmu al-s-sa>‘ati wa-yu-naz-zilu al-ghaytha wa-ya-
’lamu ma>fial-‚arhami wa-ma ta-dri nafsun madha ta-ksibu ghadan wa-
ma ta-dri nafsun bi-‚ay-yi ‚ardin ta-mutu ‚in-na Allaha ‘alimun khabirun 
 
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 
hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 
yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 
Lukman:34)” 
(DEPAG, Al-Qur’an surat Lukman ayat 34) 

 
Hal tersebut membuat bank syariah perlu untuk melakukan antisipasi terhadap 

hal-hal yang akan mempengaruhi kinerjanya dalam menghasilkan laba. Karena itu 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahu sejauh mana kondisi ekonomi 

mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah. Alasan kedua adalah perbedaan 

kondisi kinerja perbankan saat krisis 1998 dengan penelitian empiris yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan Karim dan Ben 

Khediri (2010), dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kondisi 

makroekonomi berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hal senada 

diungkapkan oleh Muharam (2009) dimana secara bersama-sama pertumbuhan 

ekonomi, inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh terhadap laba operasional 

bank syariah. Kondisi berbeda di tunjukkan saat terjadi krisis 1998, bank 

muamalat yang menjadi satu-satunya bank syariah pada masa itu tidak terkena 

dampak dari kondisi ekonomi yang buruk.Selain itu, data kondisi ekonomi dari 

tahun 2008-2014 menunjukkan pengaruh yang di rasakan bank syariah saat 

kondisi ekonomi kurang baik. 

 Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian sebelumnya sebab, kinerja 

bank syariah pada penelitian ini diukur dengan pertumbuhan laba. Sebab laba 
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menunjukkan hasil kerja bank syariah dalam aktivitas produksinya, selain dengan 

sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah membuat besar kecilnya laba 

akan berpengaruh terhadap bagi hasil pada nasabah. Selain itu kondisi nilai tukar 

rupiah yang kurang baik bebrapa tahun terakhir menjadi menarik untuk di teliti.. 

Sebab penelitian yang dilakukan oleh Febrina Dwijayanti dan Naomi (2009) 

mengemukakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

syariah.  

 Berdasarkan kondisi yang diuraikan sebelumnya penulis tetarik unntuk 

meneliti dampak yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi tingkat, tingkat inflasi, 

suku bunga BI dan pergerakan nilai tukar terhadap pertumbuhan laba bank syariah 

di Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi, Suku Bunga BI, Pergerakan Nilai Tukar 

Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia pada Periode Q1 2007 – 

Q4 2014”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beikut: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga BI, dan 

pergerakan nilai tukar rupiah secara simultan berpengaruh sighnifikan 

bterhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia? 

2. Apakah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga BI, dan 

pergerakan nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh sighnifikan terhadap 

pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat 

inflasi, suku bunga BI, dan pergerakan nilai tukar rupiah, dan secara simultan 

terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan 

ekonomi, perkembangan nilai tukar, dan suku bunga BI secara parsial 

terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara ilmiah, diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

ekonomi Islam, melalui pendekatan kondisi ekonomi , terutama pengaruh 

tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, perkembangan nilai tukar rupiah, dan 

suku bunga BI terhadap pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia 

2. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan pembiayaan maupun ekspansi asset serta untuk 

membuat langkah antisipasi terhadap kondisi ekonomi yang memberi 

pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan atau perbankkan 

syariah. 

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

diri sedangkan untuk pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan acuan bagi peneliti lain dalam telaah lebih lanjut. 
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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 masalah, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat uraian tentang landasan pustaka yang telah diperoleh penulis 

selama perkuliahan maupun dari literature-literatur yang dijadikan pedoman dan 

pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu juga disampaikan penelitian sebelumnya, 

hipotesis, dan model analisis.  

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bagian ini memuat uraian tentang identifikasi variable, definisi operasional 

variable, jenis, dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis. 

BAB 4 : PEMBAHASAN 

Berisikan gambaran umum, deskripsi variable, hasil penelitian yang disertai pula 

dengan pembahasan, pengolaan data, dan hasil akhir. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bagaian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan 

simpulan serta saran hasil penelitian.  
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