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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam 

(Muhammad, 2014). Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi 

sebagai Financial Intermediary, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran 

untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan 

pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank syariah secara resmi 

diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk 

meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh 

sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap 

layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga 

keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga 

Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan baik 

pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil 

(Andraeny, 2011).  

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disalurkan perbankan 

syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah 
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(Muhammad, 2014). Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik 

dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan 

kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik 

dana. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal 

untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua 

pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Riza, 2012).  

Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah dipengaruhi 

oleh tinggi rendahnya kas yang dimiliki oleh Bank. Kas merupakan aktiva yang 

paling lancar dalam arti istilah kas sehari hari dapat dijadikan sebagai alat 

pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi 

dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan lainnya. 

Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi 

pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat (Ma’arif dalam 

Octavina dan Satia, 2012). Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan adalah 

besar kecilnya DPK. Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin 

besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat (Devi 

dalam Rohmatul, 2015). Meningkatnya total pembiayaan pada Perbankan Syariah 

dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana dari semua Bank Syariah di Indonesia. Berdasarkan data laporan Statistik 

Perbankan Syariah untuk Bank Umum Syariah berikut adalah pembiayaan 
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Mudharabah dan Musyarakah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah(SBIS) selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010-2014: 

Tabel 1.1 

Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah, Kas, DPK, dan SBIS 

Bank Umum Syariah 

(juta rupiah) 

 

Tahun  Mudharabah & 

Musyarakah 

Kas DPK SBIS 

2010 Rp 23.255 Rp 1.453 Rp   76.036 Rp 5.408 

2011 Rp 29.189 Rp 1.968 Rp 115.415 Rp 9.244 

2012 Rp 39.690 Rp 2.577 Rp 147.512 Rp 4.993 

2013 Rp 53.499 Rp 3.496 Rp 183.534 Rp 6.699 

2014 Rp 63.741 Rp 3.636 Rp 217.858 Rp 8.130 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa peningkatan DPK juga 

diiringi peningkatan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Selain 

memperhatikan kas dan DPK, bank juga harus peka terhadap faktor lain yang 

dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank seperti penempatan dana 

pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). 

Dalam tabel diatas, meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan namun 

secara keseluruhan SBIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang justru 

diiringi peningkatan pembiayaan. Semakin besar dana yang dialokasikan ke 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana 

pada pembiayaan menurun (Oktavina dan Satia, 2012). Namun, dari tabel tersebut 

jumlah SBIS justru berbanding lurus dengan total pembiayaan. 
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Dari pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014”. Adapun objek 

penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel 

dalam penelitian adalah Dana Pihak ketiga (DPK), Kas, Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS), dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) mempengaruhi pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014? 

2. Apakah Kas mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada 

perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014? 

3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempengaruhi pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 

2010-2014? 

4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia 

Syariah (SBIS) secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 

2010-2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di 

Indonesia periode 2010-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kas terhadap pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah 

di Indonesia periode 2010-2014. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama terhadap pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 

2010-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan 

menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

perbankan syariah di masa depan terutama dalam hal pembiayaan. 

b) Dapat memberikan informasi bagi perusahaan untuk mengetahui 

pengaruh DPK, Kas, dan SBIS terhadap pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2014 
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c) Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan atau 

meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia. 

2. Bagi peneliti 

a) Sebagai sarana untuk mengetahui pengaruh DPK, Kas, dan SBIS 

terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

b) Menambah wawasan tentang aktivitas pada perbankan syariah khususnya 

yang berkaitan dengan pembiayaan serta faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan. 

3. Bagi pembaca 

a) Sebagai pengembangan keilmuan, tentang aktivitas pada perbankan 

syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan serta faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan. 

b) Dapat memberikan literature kepustakaan tentang studi pengaruh DPK, 

Kas, dan SBIS terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada 

perbankan syariah di Indonesia 

c) Bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengadakan penelitian yang lebih 

komprehensif tentang pembiayaan perbankan syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data tersebut menggunakan data sekunder berupa deret berkala (time series) 
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bulanan dari tahun 2010-2014, yaitu meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, 

dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pembiayaan Mudharabah dan 

Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini 

meggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data diperoleh dari Statistik 

Perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan 

jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik 

ini. 

2. Metode dan alat analisis 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan alat 

analisis regresi Partial Adjustment Model (PAM). Persamaan regresi dalam 

penelitian ini adalah: 

log(Y)t = α0 + α1logDPK + α2logKAS + α3logSBIS + λlogYt-1 + vt 

Keterangan : 

log = logaritma 

Y = Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (jutaan rupiah) 

DPK = Dana Pihak Ketiga (jutaan rupiah) 

KAS = Kas (jutaan rupiah) 

SBIS = Sertifikat Bank Indonesia Syariah (jutaan rupiah) 

vt = Error Term 

α0 = Konstanta 

α 1 α 2 α 3 = Koefisien Regresi  

λ = Koefisien Penyesuaian 
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Untuk menguji asumsi klasik dilakukan beberapa metode yaitu 

Normalitas Residual, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Otokorelasi dan 

Spesifikasi Model), juga dengan Uji Kebaikan Model (Uji F-statistik, Uji 

Koefisien Determinasi (R
2
)), dan Uji Validitas Pengaruh. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi tiga 

bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian 

pendahuluan skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto 

dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Bagian isi 

dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

 Dalam bab ini berisikan tentang kerangka konseptual/berfikir, 

Teori Penelitian Sebelumnya, dan Hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Definisi Operasional 

Variabel, Penurunan PAM, Model dan Alat Analisis, serta Teknik 

Analisis Data yang terdiri dari Uji Asumsi Klasik (Normalitas 
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Residual, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Otokorelasi dan 

Spesifikasi Model), Uji Kebaikan Model (Uji F-statistik, Uji 

Koefisien Determinasi (R
2
)), dan Uji Validitas Pengaruh. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan  

Bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, yang terdiri dari 

hasil pengujian analisis data serta pembahasan hasil analisis. 

Bab V Penutup 

Bab ini memuat kesimpulan dan serta saran yang ditujukan kepada 

pihak yang berkepentingan. Adapun bagian akhir skripsi, yakni 

memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. 


