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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 

memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan 

usaha (investasi, jual-beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau pembiyaaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang di nyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro 

maupun mikro. Menurut Adityantoro dan Rahardjo (2013) dalam 

menjalankan fungsinya bank telah mengakibatkan timbulnya aliran dana,  

oleh karena itu jika perbankan lebih focus pada dana yang telah di himpun 

untuk di salurkan dalam pemberian kredit maka seluruh masyarakat dapat 

merasakan fungsi dari sector perbankan itu sendiri. Sehingga bank menjadi 

salah satu lembaga yang di percaya oleh masyarakat untuk mengelola dana 

agar menjadi lebih produktif. 

 Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana (Funding) dari 

nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana 

yang terkumpul kemudian dinvestasikan pada dunia usaha melaui investasi 

sendiri (non-bagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi 

hasil/trade financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian 
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keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah (Ascarya, 

2007). 

 Secara teori, bank syariah menggunakan konsep two tier mudharabah 

(mudharabah tingkat dua), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi 

sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah 

pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam 

pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib, 

sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana 

atau Ash-shahibul maal. Selain itu bank syariah juga bisa bertindak sebagai 

agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha (Ascarya, 

2007).  

 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat katagori yang dibedakan 

berdasarkan tujan penggunannya, yaitu: Pertama, Pembiayaan dengan prinsip 

jual-beli. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa. Ketiga pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil. Keempat, Pembiayaan dengan akad pelengkap. 

 Dalam melakukan investasinya, bank-bank Islam memastikan bahwa 

dana-dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka untuk diinvestasikan, 

dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

serta bermanfaat bagi masyarakat. Peran perbankan syariah dalam 

meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, sangat penting sebagai 

pelaksanaan wujud perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. 

Lembaga intermediasi tersebut menghubungkan antara surplus spending unit 



3 
 

dan deficit spending unit. Menghubungkan kedua hal tersebut memiliki posisi 

strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, upaya 

pengembangan perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu 

dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya 

terhadap ekonomi. 

 Kondisi perekonomian yang selalu menarik perhatian perbankan 

dalam menyalurkan pembiayaan adalah tingkat inflasi. karena secara umum 

inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas 

dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi juga dapat dianggap sebagai 

fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai tukar perhitungan 

moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi dapat diukur dengan tingkat inflasi 

yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (Karim, 2007). 

Tingkat inflasi berbeda dari satu period eke periode lainnya. dan berbeda pula 

dari satu negara dengan negara lainnya. Adakalanya tingkat inflasi rendah, 

yaitu mencapai dibawah 4-6%. Tingkat yang moderat mencapai 5-10%. 

Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa ratus atau ribu 

persen dalam setahun (Sukirno, 2007). 

 Inflasi juga meninimbulkan beberapa akibat buruk bagi individu 

maupun masyarakat dan kegiatan prekonomian lainnya secara keseluruhan. Di 

samping itu kurs juga berpengaru apabila inflasi tidak di iringi dengan 

berubahnya nilai kurs, yang akan berdampak pada rupiah yang akan 

mengalami tekanan dan terdepresiasi. Secara tidak langsung akan 

mempenarui besaran pembiayaan yang di keluarkan oleh perbankan kusus nya 
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pembiayaan modal dalam bisnis eksport import yang lebih besar. Oleh karena 

itu Bank Indonesia yg memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter bahwa dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan 

dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat  melakukan 

pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar 

terbuka. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan 

pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar 

terbuka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia berdasarkan prinsip syariah (PBI No. 10/11/PBI/ 2008). Hal ini 

dapat kita lihat pada SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dari tahun 2008 

hingga 2012 mengalami fluktuasi yang signifikan hal ini juga seiring dengan 

tingkat inflasi yang juga mengalami hal yang sama tetapi tidak dengan 

perkembangan pembiayaan bank syariah yang mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahunnya. Faktor kurs mata uang relatif  tidak stabil mengalami perubahan 

nilai yang terus menerus. Bagi suatu perusaahaan sendiri, depresiasi rupiah 

terhadap dollar menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia suram. 

Perbankan syariah sebagai mana mestinya akan terpengaruh oleh gejolak mata 

uang sejauh peranan mata uang tersebut dalam transaksi bank dan banyaknya 

deposit dalam mata uang asing yang dimili oleh bank tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan di bahas 

dalam penelitian adalah bagaimana sistematis pengeluaran pembiayaan bank 

syariah di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
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pengeluaran pembiayaan bank syariah di Indonesia dengan jangka waktu 

periode januari 2013 – juni 2015. 

B. Rumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis sertifikat 

bank syariah Indonesia, inflasi, dan kurs berpengaruh terhadap besaran 

pengeluaran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia periode januari 2013 

– juni 2015. 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengukur besaran pembiayaan perbankan syariah di 

Indonesia  periode januari 2013 – juni 2015.  

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 

antaranya untuk: 

a. Manfaat teoritis: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan 

terkait Pengaruh sertifikat bank indonesia syariah, inflasi, dan kurs 

terhadap pembiayaan bank syariah di indonesai. 

2. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan 

penelitian ataupun mengembangkan penelitian terkait permasalaan 

yang sama. 
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b. Manfaat praktis: 

1. diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran/informasi kepada para 

kalangan prakisi, perbankan syaria di Indonesia sehingga dapat di 

gunakan sebagai informasi dan pengeahuan, masukan, dan refrensi. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 

bersifat kuantitatif dan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2001). Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data deret waktu (time series). Data  

dalam penelitian ini di antaranya sertifikat bank Indonesia Syariah, Inflasi, 

kurs, dan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia periode januari 2013 – 

juni 2015 pada setiap bulannya. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. SBIS 

sebagai instrument pengendalian moneter bolehh di terbitkan untuk 

memenui kebutuhan oprasi pasar terbuka (OPT). 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website 

resmi dari Bank Indonesia serta dari sumber lain yang terkait dan dalam 

rentan waktu Januari 2013 – Juni 2015. 
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2. Metode analisis data 

 Guna menganalisis apakah ada pengaruh yang signifikan SBIS, 

INF, dan KURS terhadap besaran pembiayaan bank syariah di Indonesia. 

Adapun formula analisis regresi linear bergandanya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

𝑌 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Pembiayaan  

X1   = SBIS 

X2   = Inflasi 

X3   = Kurs 

a    = Konstanta  

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisisen Regresi 

e    = Standar Kesalahan  (Disturbance) 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian melainkan lewat perantara atau dokumen. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang dipergunakan adalah laporan keuangan tahunan dari 

perusahaan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan tahun 2012 sampai 

2015. 

 

 

F. Sistematika Penulisan 
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 Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisi teori - teori yang mendukung penelitian ini 

yaitu mengenai teori sertifikat bank Indonesia syariah (sbis), 

inflasi, dan kurs. penelitian sebelumnya dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode 

analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis dan 

pembahasanya. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran - 

saran yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian 

ataupun bagi penelitian selanjutnya. 


