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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Awal mula didirikannya Bank Syariah yaitu dilatarbelakangi oleh 

dorongan dari masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi keuangan secara 

syariah dengan menghindari unsur riba, memperoleh kesejahteraan lahir dan batin 

melalui kegiatan muammalah yang sesuai dengan ajaran-Nya, menikmati jasa-jasa 

perbankan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, yaitu dengan bank yang 

sebisa mungkin memberikan kebutuhan tersebut kepada masyarakat sejalan 

dengan prinsip-prinsip Islam.  

Arif Pujiono (2004) menjelaskan bahwa pada saat bank konvensional tidak 

mampu bertahan dalam menghadapi gejolak krisis, bank syariah-lah yang 

memiliki daya tahan yang tangguhdan tetap mampu mendukung sektor rill. 

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip 

bagihasil dan resiko (profit and loss sharing).Sejalan dengan itu Banon & Malik 

(2007) menyatakan bahwasebagai bagian dari sistem perbankan nasional, 

banksyariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian.Peranan 

perbakan syariah dalamaktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan 

perbankan konvensional. 

Indonesia merupakan negara dengan mayortitas penduduknya adalah 

muslim. Tetapi bank syariah berkembang lambandi negara ini, hal itu ditandai
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dengan pertama kalinya bank syariah berdiri di Indonesia pada tahun 1992, 

sedangkan bank syariah pertama di dunia yaitu berada di Mesir pada tahun 

1963.PT Bank Muammalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di negara 

ini.Bank syariah mulai berkembang pesat sejak adanya momentum krisis moneter 

pada tahun 1997, Hal ini menjadikan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap 

dollar Amerika. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan Syariah 

diberlakukan pada tanggal 16 Juli  2008 merupakan bukti bahwa pengembangan 

industri perbankan syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang 

memadai. Sebelum UU No. 21 Tahun 2008 tersebut ada, beberapa undang-undang 

yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mempertegas eksistensi dari perbankan 

syariah.Awal dirumuskannya regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia 

yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa basis operasional Bank Syariah yaitu dengan 

sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Undang-undang ini sendiri belum 

mengatur secara spesifik bahwa perbankan syariah sebagai perbankan yang basis 

operasionalnya adalah nilai-nilai syariah. 

Selain adanya rumusan undang-undang tentang bank syariah, pemerintah 

juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang mengatur 

tentang bank yang melakukan prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip-

prinsip syariah (pasal 2) dan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian 

tertulis antara para pihak (pasal 3). Hal ini mempertegas bahwa prinsip bagi hasil 
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memberikan kontribusi  dalam perekonomian di Indonesia. Yuli 

Andriansyah(2009), sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 1992 tersebut, yang dimaksud Bank Bagi Hasil adalah Bank 

Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan 

berbasis syariah, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang mengatur secara spesifik bagaimana perbankan berbasis 

syariah beroperasi di Indonesia. Selain undang-undang yang telah disebutkan 

diatas, otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut 

berperan aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait dengan perbankan 

syariah.Sumber fatwa-fatwa MUI diperoleh dari Dewan Syariah Nasional yang 

bertugas secara khusus memperhatikan industri perbankan syariah dan juga dari 

pihak MUI sendiri yang memberikan jawaban atas berbagai persoalan para umat. 

Adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus berkenaan 

dengan perbankan berbasis syariah, fatwa hukum Islam yang memadai, dan juga 

jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, memberikan 

tantangan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan keuangan yang bernilai syariah. Tantangan seperti itu wajar adanya 

karena melihat ekspetasi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap perbankan 

syariah demi tercapainya kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.EdyWibowo 

(2005:10), sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan dan 
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tentunya merupakan instrumen pendorong pembangunan, sudah sewajarnya bank 

syariah juga turut mendukung dalam pengembangan wirausahawan di Indonesia. 

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia pada bulan 

November 2007-2008 yang telah diolah oleh Maria Ulfa (2012) menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan total aset perbankan syariah di periode tersebut dari 

0,82% menjadi 9,76%. Pada komposisi sumber dana bank syariah yang berbentuk 

giro wadi’ah, deposito mudharabah, dan pembiayaan yang diterima (received 

financing) menunjukkan hasil yang fluktuatif pada tahun 2007-2008. Hal ini 

ditujukkan pada dana giro wadi’ah dan deposito mudharabah yang cenderung 

lebih stabil daripada pembiayaan diterima (received financing)yang komposisinya 

sangat kecil. Sedangkan dalam komposisi penggunaan dan sumber dana bank 

syariah, penggunaan dana terbesar yaitu digunakan untuk pembiayaan sebesar 

82%, 13% untuk penempatan pada Bank Indonesia (BI), dan 5% untuk 

penempatan pada bank lain. Selain itu, sumberdana terbesar diperoleh dari 

deposito mudharabah sebesar 54% dan tabungan mudharabah 32%. 

Berdasarkan perkembangan perbankan syariah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka penelitian ini akan memfokuskan pada prediksi tingkat 

pertumbuhan indikator-indikator perbankan syariah antara lain aset, dana pihak 

ketiga,  pembiayaan dan laba operasional dengan metode ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average)yang konsisten denganMaria Ulfa(2012). Model 

prediksi ARIMA ini dirasa tepat yaitu karena penggunaan teknik Box-

Jenkinmampu menjelaskan variable-variabel ekonomi yang diteliti, seperti 

pergerakan data kuantitas bank yang seringkali sulit dijelaskan dengan teori-teori 
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ekonomi. Alat bantu yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini yaitu 

E-Views. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan perbankan syariah dengan menggunakan indikator 

aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan dan laba operasional pada tahun 

2009-2013? 

2. Bagaimana  prediksipertumbuhan perbankan syariah dengan menggunakan 

indikator aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, dan laba operasional 

pada tahun 2014-2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian inidimaksudkan untuk menganalisa pertumbuhan perbankan 

syariah dengan menggunakan indikator aset, dana pihak ketiga (DPK), 

pembiayaan, dan laba operasional pada tahun 2009-2013 dan 

memprediksipertumbuhan perbankan syariah dengan menggunakan indikator aset, 

dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, dan laba operasional pada tahun 2014-

2015. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan pemahaman tentang 

bank syariah, perkembangan perbankan syariah, dan prediksi pertumbuhan 

perbankan syariah.Selain itu, peneliti juga mendapatkan ilmu baru terkait 

dengan model peramalan ARIMA. 

2. Bagi Bank Indonesia 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada Bank Indonesia 

tentang kondisi perkembangan perbankan syariah yang dilihat dari indikator 

aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan laba operasional dan prediksi 

pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2014-2015. 

3. Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai pihak eksternal perbankan khususnya bank syariah agar dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu masukan dalam 

pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam 

kegiatan usahanya. 

 

1.5 Sistematika PenulisanSkipsi 

Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan suatu pengantar dengan penjelasan singkat 

yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan penelitian terdahulu yang menguraikan 

bagaimana teknik analisa yang digunakan, persamaan, dan 

perbedaan dari setiap penelitian. Landasan teori yang berkaitan 

dengan aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan, dan laba 

operasional perbankan syariah, serta juga kerangka pikir dari 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel, tekhnik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data 

yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis 

deskriptif, analisis statistik dan pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian 

dan saran. 


