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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari waktu ke waktu diharapkan terus 

tumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan perekonomian yang melanda 

seluruh dunia. Seperti yang terjadi pada tahun 2016, dimana pertumbuhan ekonomi 

dunia tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. (Laporan Perekonomian 

Indonesia,2016) 

Mengutip Muqadimah Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016 dari 

Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Agus D.W. Martowardojo, menghadapi 

berbagai tantangan global dan domestik, kebijakan makroekonomi 2016 ditujukan 

untuk mencapai empat arah kebijakan. Pertama, mitigasi resiko perlambatan 

ekonomi dengan memperkuat peran permintaan domestik sebagai sumber 

pertumbuhan. Kedua, menjaga dan meningkatkan stabilitas makroekonomi dan 

sistem keuangan sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, memperkuat 

struktur perekonomian dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta daya 

saing dalam jangka menengah panjang. Keempat, menjaga berbagai kebijakan yang 

ditempuh tetap berada dalam koridor kebijakan makroekonomi  yang sehat. Proses 

penyesuaian ekonomi domestik yang tetap terkendali ditopang stabilitas sistem 

keuangan yang tetap terjaga, terutama ketahanan perbankan yang tetap kuat. 

(Laporan Perekonomian Indonesia,2016) 
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Perbankan secara umum memiliki peranan penting dalam mendongkrak 

perekonomian, karena perbankan memiliki peranan strategis dalam mengerakan 

roda perekonomian suatu negara. Tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, “Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak”. Oleh karena itu, peranan perbankan sebagai lembaga 

intermediasi antara penabung (lenders) dengan peminjam (borrowers). Penting 

bagi bank untuk selalu menjaga kinerja keuangannya agar dapat mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Dahlan,2006) 

Indonesia adalah negara yang menerapkan dua prinsip ekonomi seiring 

berkembangnya prinsip syariah dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip 

konvensional yang dilakukan bank umum di Indonesia dan prinsip syariah yang 

dilakukan oleh beberapa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. 

Bank Syariah didirikan atas dasar nilai-nilai syariat yang bersifat ilahiah (wahyu). 

Prinsip dasar bank Syariah meliputi: 1) pengembangan sector riil, 2) hanya bersedia 

membiayai investasi yang halal, 3) tidak hanya profit oriented , tetapi juga 

berorientasi kepada falah, 4) hubungan antara bank Syariah dan nasabah atas dasar 

kemitraan (ta’awun) dan 5) seluruh produk bank Syariah didasarkan pada syariat.  

(Achmat,2015)  

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam 

kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda, hal ini dilakukan 

untuk menjadi alternatif jasa perbankan yang lengkap kepada masyarakat. 
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Karakteristik sistem perbankan syariah adalah beroperasi berdasarkan prinsip bagi 

hasil yang menguntungkan bagi pihak masyarakat dan bank, serta menonjolkan 

aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-

nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan. (Sekilas Perbankan Syariah di 

Indonesia,2012) 

Bank Syariah adalah bank yang prinsip usahanya dengan prinsip-prinsip 

syariah yaitu paling utama adalah menghindari maysir,gharar dan riba. Sejak 

berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memilki landasan hukum yang memadai dan 

akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 

perkembangannya yang impresif , yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih 

dari 71% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri 

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin 

signifikan. (Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,2014). 

Kegiatan utama bank yang menghasilkan pendapatan paling besar adalah 

pembiayaan (financing) yang sebagian besar dananya berasal dari Dana Pihak 

Ketiga yang berhasil dihimpun. Kegiatan ini merupakan fungsi utama dari 

perbankan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi yang diharapkan dapat terus 

meningkat setiap periodenya. Perbandingan antara jumlah DPK dan Pembiayan 

yang disalurkan oleh bank syariah digambarkan dalam grafik di bawah ini.  
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Sumber: Laporan SPS Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2017 

Gambar 1.1 Grafik Rata-Rata DPK dan Pembiayaan pada Bank Syariah 

Periode Januari 2017-Desember 2017 

 

Grafik tersebut menggambarkan bahwa setiap kegiatan penghimpunan dana 

maka akan ada penyaluran dana berupa pembiayaan, perbandingan antara DPK dan 

Pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan Finance to Deposit Ratio (FDR) rata-

rata sebesar 81,76% dana yang terhimpun disalurkan kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan. Kegiatan ini dapat membantu pergerakan ekonomi di 

masyarakat sehingga dapat mencapai stabilitas ekonomi yang telah ditargetkan, 

selain itu hal yang paling utama yang dicapai oleh bank adalah hasil dari 

pembiayaan berupa bagi hasil yang didapatkan untuk meningkatkan profitnya. 
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Setiap risiko yang ditanggung bank dalam menyalurkan pembiayaannya 

tercermin dalam sebuah rasio yaitu Non Performing Financing (NPF). Menurut 

kamus Bank Indonesia, Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing 

Financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF timbul karena masalah 

yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah 

pembiayaan diberikan. Data Bank Indonesia menunjukan sangat jelas perbedaan 

signifikan bahwa nilai NPF selalu lebih kecil dari NPL. Namun, karena nilai NPF 

jika nilainya besar merupakan potensi kerugian bagi bank, maka Dewan Syariah 

Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa tentang reconditioning, asset settlement dan 

konversi akad untuk menjaga NPF tidak terlalu tinggi sehingga resiko nya pun tidak 

terlalu tinggi. (Taufiqo,2015) 

Mengacu kepada arah kebijakan perekonomian Indonesia pada tahun 2016 

yang termaktub dalam Laporan Perkonomian Indonesia dari website Bank 

Indonesia, ditargetkan untuk peningkatan daya saing produk agar nilai ekspor 

meningkat dari periode sebelumnya. Peranan perbankan syariah dalam 

meningkatkan kegiatan ekspor ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsinya 

dalam penyaluran dana pembiayan kepada sektor-sektor usaha di masyarakat. 

Pembiayaan ini disalurkan dalam sektor-sektor usaha yaitu, pertanian, 

pertambangan, perindustrian, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, angkutan, 

jasa dan lain-lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pada Desember 2017 

penyaluran pembiayaan paling tinggi yang disalurkan oleh perbankan syariah ke 
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masyarakat terdapat di sektor perdagangan, restoran dan hotel. (Data SPS Otoritas 

Jasa Keuangan) 

Saat ini, perbankan syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan telah 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, menurut data statistik perbankan 

syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah perbankan 

syariah di Indonesia saat ini berjumlah 13 unit dengan pertumbuhan asetnya dari 

2014 menuju Desember 2017 sekitar 45% sehingga total asetnya pada Desember 

2017 menjadi 288 triliun rupiah yang semula adalah 198 triliun rupiah. 

Perkembangan aset pada tahun 2017 dari Januari sampai dengan Desember 2017 

disajikan dengan grafik di bawah ini. 

 

Sumber: Laporan SPS Otoritas Jasa Keuangan,Desember 2017 

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Rata-Rata Aset Perbankan Syariah di Indonesia 

Periode Januari 2017 –Desember 2017 
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Grafik tersebut menunjukan adanya tren kenaikan rata-rata aset perbankan 

syariah selama periode Januari sampai dengan Desember 2017 dengan rata-rata 

kenaikan per bulan sebesar Rp 1,6 triliun. Hal ini menggambarkan bank syariah 

nasional telah memiliki strategi operasional dalam melakukan kegiatan usahanya 

seperti strategi penghimpunan dana, penyaluran dana dan bagi hasil yang akhirnya 

memberikan stimulus kepada masyarakat agar lebih percaya dalam bertransaksi di 

bank syariah.  

Penting bagi bank syariah dalam menjaga kinerja nya, terutama menjaga 

tingkat profitabilitas yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan baik, 

prospek usaha yang selau berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan prudential 

banking regulation (Kuncoro dan Mudrajat, 2002). Profitabilitas ini umumnya 

diukur oleh Return on Assets (ROA), rasio yang memperlihatkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang digunakan. ROA sangat 

penting karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

(Lyla,2014). Menurut Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan Nopember 2017, 

kenaikan persentase ROA dari tahun 2014 sampai dengan Nopember 2017 adalah 

71%, ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki target yang tinggi dalam 

memanfaatkan asetnya untuk meraih laba. Tren kenaikan ROA selama 4 tahun 

disajikan pada grafik di bawah ini. 
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Sumber: Laporan SPS Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2017 

Gambar 1.3  ROA Perbankan Syariah Tahun 2014 - 2017 

Grafik tersebut menggambarkan dalam 4 tahun terakhir Dalam menjalankan 

operasinya perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi harus memanfaatkan 

dana yang dihimpun dari masyarakat yang lebih dikenal dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK), kegiatan ini lebih dikenal dengan funding. Setelah menghimpun dana, bank 

syariah kemudian melakukan kegiatan financing yaitu menyalurkan dana yang telah 

dihimpun tersebut kepada masyarakat. Semakin besar dana yang dimiliki bank akan 

diiringi dengan besarnya peluang bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam 

mencapai tujuannya (Nandadipa,2010). 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, telah 

melakukan penelitian pengaruh antara DPK, NPF terhadap profitabilitas. Hasil 

penelitian Pardede dan Pangestu (2016) menyatakan bahwa DPK dan NIM 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap LDR, DPK dan LDR berpengaruh 

positif terhadap ROA dan NIM memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Ernawati 

(2014) menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap 
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profitabilitas. Sedangkan Sari (2012), dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPL 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Atas dasar penelitian tersebut 

maka disusunlah penelitian ini yang mengakomodir adanya variabel antara DPK 

dan NPF terhadap profitabilitas yaitu pembiayaan yang diukur dengan Finance to 

Deposit Ratio (FDR).  

Fenomena bank syariah yang hadir di tengah-tengah masyarakat sejak 

diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 1998 menjadi sebuah pilihan bagi 

masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim untuk dapat 

melaksanakan transaksi sesuai syariat islam dan meninggalkan transaksi berbasis 

bunga di bank umum konvensional. Bank-bank umum mulai melakukan spin off 

atas Unit Usaha Syariah nya dan memiliki badan hukum sendiri. Selain itu, 

fenomena kenaikan signifikan DPK Bank Syariah sejak tahun 2008 sampai dengan 

saat ini membuktikan adanya perubahan pandangan masyarakat akan kebutuhan 

lembaga finansial yang berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul penelitian “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA 

DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS 

DENGAN PEMBIAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( STUDI 

EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2008-

2017)”. Harapan ke depannya yaitu memberikan rekomendasi kepada pihak 

perbankan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan 

demikian, bank Syariah diharapkan dapat bersaing dan memberikan kontribusi 

yang lebih besar dalam mensejahterakan masyarakat. Variabel apa saja yang 
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berpengaruh dan strategi apa yang dijalankan antar variabel tersebut agar ke 

depannya perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

1.2 Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang diteliti yang mempengaruhi profitabilitas dibatasi pada variabel 

dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing sebagai variabel independ dan 

pembiayan sebagai variabel intervening. 

2. Objek penelitian pada bank umum syariah yang rutin melaporkan kinerja 

keuangannya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

3. Periode pengamatan dilakukan mulai tahun 2008 sampai dengan 2017. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan di atas, dapat diuraikan menjadi pokok pembahasan 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan 

pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan 

pembiayaan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak ketiga dan Non Performing Financing 

terhadap Profitabilitas Bank Syariah melalui pembiayaan sebagai variabel 

intervening? 
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4. Berapa besar Pengaruh Langsung dan tidak langsung Dana Pihak Ketiga dan 

Non Performing Financing terhadap profitabilitas Bank Syariah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing terhadap Pembiayaan 

dengan Profitabilitas dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening” bertujuan 

untuk menambah periode penelitian serta mengganti variabel penelitian yang 

dilakukan oleh Pardede dan Pangestu (2016) yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR) 

menjadi Finance to Deposit Ratio (FDR), penggantian variabel ini berdasarkan 

penelitian Ayu (2016). Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas yaitu Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing melalui 

variabel intervening pembiayaan yang dikaitkan dengan teori agensi. Hal ini 

menunjukan adanya hubungan kontrak kerjasama antara manajer dan nasabah dan 

teori sinyal yang menunjukan adanya asimetri informasi antara manajemen dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi.  

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai referensi yang dapat memberikan 

informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama dan menambah sumber pustaka 

yang telah ada.  
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Manajemen Perbankan Syariah 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 

perbankan syariah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam rangka 

meningoptimalkan profitabilitas bank. 

2. Bagi Nasabah Perbankan Syariah 

Penelitian ini bagi nasabah perbankan syariah sebagai sarana dan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan memilih bank syariah sebagai 

tempat untuk mengelola keuangannya.  

3. Bagi Akademisi 

Bagi peneliti lain dan masyarakat pada umumnya, diharapkan penelitian ini 

menjadi referensi dan menambah wawasan baru serta mendukung 

perkembangan perbankan syariah untuk mencapai tujuan stabilitas 

ekonomi. 

 


