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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai 

Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan 

dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari  asal-usul 

sistemperbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya 

dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi 

perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasikan desakan berbagai 

pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transakasi keuangan yang 

dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah islam. Sehingga 

pada akhirnya Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga namun merupakan bank yang operasional dan 

produknya dikembangkan berdasarkan pada Alqur’an dan Hadist Nabi SAW. 

Untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, islam 

memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain, bank 

syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan 

pertentangan antara bunga bank dengan riba (Salman, 2012).  

Pada awalnya, pendirian institusi keuangan syariah dimulai pada 

pertengahan tahun 1940-an. Bank syariah didirikan di Melayu dan di Pakistan 

pada akhir 1950-an, melalui Jama’at Islami 1969, Egypt’s Mit Ghamer Banks 

(1963-1967), dan Nasser Social Bank (1971). Dan setelah ada Undang-
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Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan 

No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan 

sistem bagi hasil atau bank syariah. (Muhammad, 2002, 13-14). 

Setelah UU No. 10 Tahun 1998 di Indonesia telah berdiri: satu Bank 

Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia) ditambah dengan 80 BPR 

Syariah. Kalau dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di 

Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasar yang luas sejurus 

dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tidak menutup 

kemungkinan bagi pemilik bank negara, swasta nasional bahkan pihak asing 

sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia. Dengan 

terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi 

keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerja sama 

diantara bank-bank syariah (Octaviana, 2012). 

Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di 

masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mendirikan bank berdasarkan prinsip Bank Syariah ini, termasuk juga 

kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan 

pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi 

pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau 

mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus 

syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada pencampuran modal 

kerja dan akuntansinya (Muhammad, 2000).  
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Sejalan dengan kinerja perekonomian yang baik, stabilitas sistem 

keuangan di tahun 2012 tetap terjaga, dan sektor perbankan secara umum 

juga masih mampu mempertahankan kinerja positif yang tercermin pada 

peningkatan fungsi intermediasi, perbaikan efisiensi, dan ketahanan dalam 

menghadapi krisis. Sepanjang tahun 2012 total aset bank umum tumbuh 

sebesar 16,7% (yoy) menjadi Rp 4.262,6 triliun, salah satunya didorong oleh 

ekspansi kredit bank umum konvensional (BUK) yang mencapai Rp 507,8 

triliun atau 23,1% (yoy). Meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan 

pertumbuhan kredit tahun 2011 sebesar 24,6%, secara umum fungsi 

intermediasi perbankan masih menunjukkan peningkatan seiring makin 

besarnya kontribusi kredit pada sektor-sektor produktif dalam bentuk kredit 

investasi dan modal kerja (70,5%, dari tahun sebelumnya 69,7%), bunga 

kredit yang makin terjangkau (rata-rata menurun 68 bps dari tahun lalu), dan 

rasio FDR yang terus membaik menjadi 83,6%, dari tahun sebelumnya 

sebesar 78,8%. Penurunan laju pertumbuhan usaha yang dihadapi perbankan 

terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi ketidakpastian 

pemulihan ekonomi global dan penurunan harga komoditas, secara umum 

tidak mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini mengingat, 

masih terbatasnya eksposur perbankan syariah pada sektor-sektor tradable 

dan berbasis komoditas seperti sektor manufaktur, pertanian dan 

pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan perbankan syariah tampaknya 

cukup terpengaruh oleh meningkatnya intensitas kompetisi di sektor 

perbankan sejalan dengan tren penurunan suku bunga. (LPPS, 2012). 
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 Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset 

perbankan syariah tersebut tetaplebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset 

perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan syariah terhadap 

industri perbankan nasional meningkat dari 4,0% menjadi 4,6%. Selain itu, 

pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan intermediasi dana pihak 

ketiga yang dihimpun yang mencapai Rp150,5 triliun, ke berbagai segmen 

pembiayaan secara optimal. Hal ini tercermin dari besarnya pembiayaan yang 

mencapai Rp 151,1 triliun yang mendorong kenaikan financing to deposit 

ratio perbankan syariah, diantaranya pada kelompok BUS dari 86,7% pada 

2011 menjadi 95,4% pada akhir periode laporan. Mendorong 

terkonsentrasinya likuiditas pada sekelompok kecil BUK sehingga sebagian 

besar BUK lainnya dan juga bank-bank umum syariah harus berkompetisi 

secara kurang sehat yang berujung pada tingginya return dan harga produk 

yang ditawarkan serta relatif rendahnya efisiensi operasional, yang 

selanjutnya mempengaruhi kinerja bank-bank tersebut (LPPS, 2012). 

Secara regional, perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat 

terjadi di sejumlah daerah. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kegiatan 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan atau penyaluran pembiayaan 

yang cukup tinggi antara lain di beberapa propinsi di kawasan Kalimantan 

dan kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua yang melebihi laju pertumbuhan 

secara nasional. Selain itu, beberapa daerah di kawasan Jawa-Bali juga 

menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (LPPS, 2012). 
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Gambar 1.1 

Perkembangan Aset Perbankan Syariah (2009-2012) 

 

Sumber: Bank Indonesia, 2012 

Sampai dengan akhir Juni 2015, jumlah Bank Umum Syariah menjadi 

12 di antaranya meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, 

Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, 

Bank Syariah BRI, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Jabar 

Banten Syariah, BNI Syariah, dan PT Maybank Indonesia Syariah, PT Bank 

Tabungan Pensiun Nasional Syariah. Berikut ini adalah jumlah jaringan 

kantor Bank Umum Syariah (BUS) mulai dari Kantor Kas (KK), Kantor 

Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Cabang (KC).  
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Tabel 1.1 

Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Posisi Juni 2015) 

KC KCP KK

1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 85 261 108
2 PT Bank Syariah Mandiri 187 510 65
3 PT Bank Syariah Mega Indonesia 85 257 1
4 PT Bank Syariah BRI 52 205 10
5 PT Bank Syariah Bukopin 12 7 4
6 PT Bank Panin Syariah 8 5 0
7 PT Bank Victoria Syariah 9 6 0
8 PT BCA Syariah 9 6 0
9 PT Bank Jabar dan Banten 9 56 1
10 PT Bank Syariah BNI 67 165 17
11 PT Maybank Indonesia Syariah 1 0 0
12 PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 26 0 0

Total 450 1482 201

Nama Bank Umum SyariahNo.
Jumlah Kantor 

  Ket: KC = Kantor Cabang 

   KCP = Kantor Cabang Pembantu 

   KK = Kantor Kas 

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Juni 2015) 

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pertimbangan perubahan 

undang-undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem 

keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur 

memasuki era globalisasi. Jadi, adopsi perbankan syariah dalam sistem 

perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan 

penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar Muslim. Namun lebih 
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kepada adanya faktor keunggulan atau manfaat lebih dari perbankan syariah 

dalam menjembatani ekonomi (Salman, 2012). 

Bank syariah tentunya memerlukan dana segar untuk memenuhi 

kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Antara 

penghimpunan dana dan penyaluran dana terdapat hubungan yang saling 

tergantung, yaitu besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tergantung pada 

besar atau tersedianya dana. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat 

dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, 

selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bagi hasil yang 

relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya 

dan pelayanannya yang memuaskan. Keuntungan lain yang didapat dari 

masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari 

perseorangan (rumah tangga), perusahaan atau lembaga keuangan lainnya. 

Sedangkan kerugiannya adalah relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan 

dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya promosi (Azhary, 2009). 

Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang 

memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. 

Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan 

manajemen bank untuk melaksanakan perannya (Sudarsono, 2005). 

Dari rasio ini dapat diketahui seberapa besar aktiva-aktiva yang dimiliki 

oleh bank tersebut telah dimaksimalkan untuk memperoleh keuntungan bagi 

bank itu sendiri. Sehingga diperkirakan antara ROA dengan Kredit memiliki 

hubungan yang positif artinya semakin besar ROA suatu bank maka tingkat 
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pendapatan yang diperoleh semakin besar dan meningkat juga kegiatan 

penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank (Dendawijaya, 2003). 

Permodalan bank syariah yang tercemin dalam rasio kecukupan modal 

atau CAR menjadi salah satu tolak ukur bank syariah dalam penyaluran 

pembiayaan. Kuat atau tidaknya permodalan bank syariah yang tercemin 

dalam CAR menunjukan fungsi permodalan tersebut dalam menampung 

risiko kerugian yang dapat dialami oleh bank (Utami, 2008). 

Tingginya FDR bank syariah ini tidak terlepas dari karakteristik utama 

bank syariah yang senantiasa mengaitkan kegiatan perbankan dengan 

aktivitas sektor riil, hal ini didasari pada prinsip-prinsip perbankan syariah 

yang dalam kegiatan operasionalnya tidak dibenarkan melakukan pembiayaan 

(investasi) pada jenis usaha yang dapat menimbulkan kemudharatan, seperti 

melakukan masyir, gharar, riba, dan bathil serta ikhtikar (spekulasi), dan lain-

lain (Mariyam, 2009:3). 

Menurut Wibowo (2007), faktor lain yang mempengaruhi 

penghimpunan dana adalah NPF. NPF (Non Performing Financing) 

digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi 

khususnya dari dana yang disalurkan. NPF diukur dengan 

memperbandingkan antara pembiayaan bermasalah yang termasuk kategori 

kurang lancar, diragukan dan macet dengan total dana yang disalurkan dalam 

bentuk pembiayaan.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul “DETERMINAN 
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PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM 

SYARIAH PERIODE 2010-2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

apakah yang mempengaruhi determinan penghimpunan dana pihak ketiga 

pada bank umum syariah periode 2010-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menjelaskan 

secara persial determinan penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum 

syariah periode 2010-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam berbagai aspek, antara lain : 

1. Bagi Penulis 

a) Menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah. 

b) Menambah wawasan bagi penulis tentang penghimpunan dana pihak 

ketiga pada bank syariah serta mengetahui faktor yang 

mempengaruhinya. 
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2. Bagi Praktisi 

Menjadi salah satu sumber informasi bagi kalangan praktisi, memberikan 

manfaat bagi bank syariah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan. 

3. Bagi Jurusan Ekonomi Syariah 

Manfaat bagi jurusan ekonomi syariah yaitu sebagai tambahan dan 

perbandingan dalam penelitian selanjutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Model dan Alat Analisis 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan deretwaktu 

(time series) mulai tahun 2012.05-2014.12 sejumlah 12 Bank Umum 

Syariah.Model Analisis Regresi Linier Berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + �t 

Dimana : 
Y  = Dana Pihak Ketiga 
βo  = Kointegrasi 
β1, β2, β3, β4  = Koefisien Regresi 
X1  = FDR(Financing to Deposit Rasio) 
X2  = ROA(Return On Assets) 
X3  = CAR(Capital Adequacy Rasio) 
X4  = NPF(Non Performing Financing) 
�t  = Error trem 
 

2. Data dan Sumber 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari 
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perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda pada 12 

bank umum syariah di indonesia (PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, 

PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indoneisia, PT Bank 

Syariah BRI, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT 

Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Jabar dan Banten, PT 

Bank Syariah BNI, PT Maybank Indonesia Syariah, PT Bank Tabungan 

Pensiun Nasional Syariah) dan data times series selama 2,5 tahun yaitu 

dari tahun 2012.05-2014.12 sehingga dalam penelitian ini ada 12 

observasi. Data diperoleh dari perpustakaan, website, jurnal atau 

penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dalam penelitian 

seperti Bank Indonesia (BI). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan 

maksud agar lebih  mudah menerangkan segala permasalahan yang menjadi 

pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka 

sistematika penulisan ini terdiri atas 5 bab, yakni : 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang merupakan 

landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuanpenelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian.dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendasari, mendukung, dan relevan 

dengan penelitian tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi, sampel, dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, instrument penelitian dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai variable – variable dalam penelitian yang 

selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional. Jenis dan sumber data, 

populasi, dan penentuan sampel, serta metode pengumpulan data, teknik 

analisis, serta pembahasannya dengan diikuti pembuktian hipotesis 

penelitian. 

BAB V:  PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan yang diuraikan dalam 

penelitian dan saran – saran yang perlu disampaikan, baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


