
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan perbankan di Indonesia meningkat semakin cepat 

seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Dewasa ini, 

masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas 

masyarakat yang tinggi.Bank menawarkan berbagai layanan yang 

mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun masih banyak 

masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan. Sebagian besar 

masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan karena beberapa faktor. Salah 

satu diantara faktor tersebut adalah keraguan masyarakat terhadap sistem 

yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional mengenai adanya 

bunga bank. Sebagian masyarakat mempersoalkan tentang keberadaan bunga 

bank sebagai riba yang selama ini dilarang oleh agama islam. Perbankan 

dengan prinsip syariah  hadir sebagai solusi dari permasalahan ini. 

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional 

karena bank merupakan pengumul dana dari surplus unit dan penyalur kredit 

kepada deficit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi 

masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian . 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan 
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Lembaga keuangan (Bank) adalah sebuah lembaga perantara antara pihak 

surplus dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, bank dengan 

sendirinya memainkan perananan penting dalam pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasikan uang masyarakat, 

secara tidak langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank 

(Muhammad, 2002: 70). 

Untuk itu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya harus 

berdasarkan dua prisnsip perbankan syariah yang mendasar. Pertama, prinsip 

keadilan, pembiayaan harus saling menguntungkan baik bagi pihak pengguna 

dana maupun pihak penyedia dana. Kedua, prinsip kepercayaan, merupakan 

landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan yang akan diberikan. 

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu produk 

penyaluran dana (Financing) dan produk penghimpunan dana (Funding). Dan 

bank syariah perlu memperhatikan tingkat pembiayaan yang bermasalah Non 

Performing Financing (NPF) untuk mengamankan likuiditasnya. Dan salah 

satu gambaran perekonomian makro dari suatu Negara dapat dilihat dari 

tingkat Inflasi yang terjadi di Negara tersebut. 
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TABEL 1.1 

KomposisiPembiayaan Yang Diberikan Bank UmumSyariahdan 

Unit Usaha SyariahTahun 2008-2014 

TAHUN MUDHARABAH DPK NPF FDR 

2011 113759 1082115 34,36 1103,04 

2012 130579 1492281 32,66 1161,89 

2013 154119 1985053 33,59 1231,57 

2014 168327 2266812 48,49 1183,75 

Sumber:(www.bi.go.id) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing 

(NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan 

mudharabah Bank Umum Syariah, terutama pada bank umum syariah di 

Indonesia Periode 20011-2014 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana 

pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR)Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank 

Umum Syariah  Periode 2011- 2014. 

 

 

http://www.bi.go.id/
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberiakn manfaat diantaranaya : 

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi bank- bank di Indonesia, khususnya bank pembiayaan rakyat 

syariah dalam usaha meningkatkan total pembiayaan. 

2. Bagi investor, diharapkan bisa memberi tambahan informasi dan 

memberikan alternatif bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi sekaligus mempertimbangkan kondisi 

perekonomian makro. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah dasar 

perluasan penelitian selanjutnya. 

E. 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 : 

Bab 1 berisi tentang pemaparan latar belakang masalah yang 

merupakan landasan pemikiran, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian.dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab 2 berisi tentang teori – teori yang mendasari, mendukung, dan 

relevan dengan penelitian tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesisis. 
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Bab 3 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 4 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 5 Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan yang 

diuraikan dalam penelitian dan saran – saran yang perlu disampaikan, baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 


