
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hampir semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat 

menggunakan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan sebagai 

fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam melakukan kegiatan keuangan. Hal ini 

dikarenakan perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki 

peran penting dalam menunjang kemampuan perekonomian dalam suatu negara. 

Saat  ini, kegiatan di dunia perbankan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 

di Indonesia. Para pelaku perbankan di Indonesia berlomba-lomba untuk 

mengeluarkan produk-produk jasa perbankan yang semakin inovatif. Semua ini 

tidak lepas dari fungsi bank secara umum yaitu menerima dan meminjamkan uang 

serta memberikan jasa pengiriman uang. 

Bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan 

pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah diberlakukan. Selain itu, bank juga harus menjadi pihak yang 

menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang 

kekurangan dana (minus) serta menyediakan jasa-jasa keuangan untuk masyarakat 

sekitarnya. Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. 

Pada sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvesional. 
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Pada perbankan syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan 

sistem bagi hasil. Hal ini berbeda pada sistem perbankan konvensional yang 

memberikan bunga. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan 

keuntungan atau kerugian yang diperoleh atas akad atau perjanjian yang telah 

disepakati. Prinsip utama dari akad tersebut merupakan pembagian secara merata 

pemilik modal (shahibul mal) dengan pengusaha (mudharib). 

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional menjadi 

alternatif bagi umat Islam yang ingin mendapatkan layanan jasa perbankan tanpa 

melanggar syariat Islam (riba). Islam telah mengharamkan transaksi  bisnis dalam 

bentuk apapun yang mengandung unsur riba. Menurut Antonio (2001 : 37) riba 

merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. 

Kesadaran tersebut berawal dari kegelisahan umat Islam terhadap riba yang 

semakin merajai dunia perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa 

bunga dalam bank identik dengan riba. Oleh sebab itu, para tokoh ekonomi Islam 

merumuskan sistem perbankan yang tidak mengandung unsur riba seperti halnya 

yang digunakan dalam perbankan syariah. 

Jenis pembiayaan bagi kegiatan ekonomi yang bersumber dari bank 

syariah adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Beberapa 

kelebihan pembiayaan mudharabah bank syariah sesuai dengan fatwa DSN 

07/DSN-MUI/VI/2000 mengenai pembiayaan mudharabah adalah menggunakan 

sistem bagi hasil dimana tata cara pengembalian dana, jangka waktu berjalannya 

usaha serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak (penyedia dana dengan pengguna dana). Dalam pembiayaan 
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mudharabah tidak ada jaminan maupun ganti rugi karena pada dasarnya akad ini 

bersifat amanah kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau 

pelanggaran kesepakatan yang telah disepakati bersama. Sistem bagi hasil 

merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah. 

Sedangkan, untuk pembiayaan musyarakah tidak berbeda dengan pembiayaan 

mudharabah akan tetapi modalnya berasal dari kedua belah pihak serta 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan rugi ditanggung bersama 

berdasarkan proporsi modal. 

Keuntungan dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan ke 

dalam berbagai usaha akan dibagikan kembali kepada nasabah. Apabila hasil yang 

dihasilkan dari usaha yang dijalankan semakin tinggi, maka keuntungan yang 

akan dibagikan kepada nasabah akan tinggi juga. Jadi konsep dari bagi hasil 

hanya dilakukan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu dalam 

usaha yang dijalankan, setelah itu keuntungan yang didapatkan dari usaha akan 

dibagikan. Bank dan nasabah dalam sistem bagi hasil memang tidak bisa 

mengetahui berapa hasil yang akan diperoleh, tetapi bank dan nasabah akan 

membagi keuntungan usaha secara adil dari pada sistem bunga yang ada pada 

bank konvensional, karena kedua belah pihak akan membagi dengan adil sesuai 

nisbah berapapun hasilnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan mudharabah 

dan pembiayaan musyarakah, misalnya dari faktor internal seperti efisiensi 

sumber daya yang ada pada bank syariah, pengendalian biaya dan posisi resiko. 

Pengguna sumber daya secara efisien dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan 
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yang disalurkan termasuk pembiayaan mudharabah. Sumber daya yang dihimpun 

perbankan syariah bersumber dari simpanan atau dana pihak ketiga, pinjaman 

serta modal. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah misalnya dengan melihat kompetensi dari lembaga 

keuangan lainnya. Kompetensi ini dicerminkan dengan tingkat prosentase bagi 

hasil dan mark up keuntungan pada perbankan syariah.  

Selain pembiayaan, bank syariah juga melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga dan 

menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang 

menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil. Penghimpunan dana 

yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan apa yang dilakukan bank 

konvensiaonal yaitu giro, tabungan, dan deposito akan tetapi dalam bank syariah 

menggunakan penghimpunan dana berbasis syariah. Selain itu, tingkat 

pengendalian biaya dan posisi resiko dapat mempengaruhi besarnya jumlah 

pembiayaan syariah. Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang telah 

disalurkan, memungkinkan besarnya risiko pembiayaan yang tak tertagih. 

Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan bermasalah yang sering disebut Non 

Performing Financing (NPF) dalam perbankan syariah. Rasio Non Performing 

Financing (NPF) diperoleh dengan membandingkan antara pembiayaan 

bermsalah atau tidak lancar dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

kepada nasabah. 
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Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Bagi Hasil 

Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah Non Performing Financing mempunyai pengaruh terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 - 

2013? 

2. Apakah dana pihak ketiga mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 - 2013? 

3. Apakah tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 - 2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan dapat disimpulkan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 – 2013 

2. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 – 2013 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil pada Bank Umum Syariah Tahun 2011 - 2013 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah infomasi dan pengetahuan 

tentang dana pihak ketiga, non peforming financing, dan tingkat bagi hasil 

terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Serta sebagai penambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai perbankan syariah dan dapat 

mengenal mengenai produk-produk dari perbankan syariah. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Bank Umum Syariah dalam 

meningkatkan pemberian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah serta dana pihak ketiga yang berupa giro, tabungan dan deposito 

serta mengenai Non Performing Financing. Selain itu juga dapat digunakan 

sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank Syariah. 

3. Bagi Masyaraat 

Dapat memberikan informasi dan wawasan untuk masyarakat mengenai 

keuangan syariah seperti Non Performing Financing, dana pihak ketiga, 

tingkat bagi hasil, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah yang 

ada pada bank syariah. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai masukan untuk peneliti lain yang akan meneliti mengenai non 

performing finaning, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil dan menambah pengetahuan tentang lembaga 

keuangan syariah pada umumnya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai ringkasan dari keseluruhan isi 

penelitian dan gambaran dari permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini akan berisi mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

dari penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian terdahulu 

mengenai Non Performing Financing, dana pihak ketiga, tingkat bagi 

hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil, landasan teori penelitian yang 

akan digunakan sebagai acuan dari penelitian ini, kerangka penelitian, 

serta hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang akan 

digunakan, batasan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data yang merupakan deskripsi tentang jenis atau model analisis 

dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran subyek dari 

penelitian, teknik analisis data yang digunakan, serta hasil dari analisis 

data beserta dengan penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh 

penelitian ini, serta keterbatasan yang telah dihadapi oleh peneliti 

selama melakukan penelitian ini dan saran yang diberikan peneliti 

untuk penelitian selanjutnya. 


