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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam

perekonomian nasional, sektor pertanian masih menghadapi beberapa

kendala diantaranya adalah minimnya akses terhadap sumber-sumber

pembiayaan, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu model pembiayaan

yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha pertanian

untuk meningkatkan produksinya, mayoritas petani di Indonesia yang hanya

memiliki usaha dalam skala kecil, yaitu sektor pertanian pada umumnya

masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya (Irfan

Syauqi Beik, 2013).

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran sangat

strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian

diantaranya adalah sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduk di

Indonesia, sumbangannya terhadap PDB, kontribusi terhadap ekspor, bahan

baku industri serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Sektor

pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional

saat terjadi krisis ekonomi (Ashari, 2005).

Walaupun sangat strategis, sektor pertanian sering dihadapkan pada

banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan sebagai unsur

esensial dalam meningkatkan produksi dan tarif hidup masyarakat pedesaan,

ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini. Kebutuhan modal

akan semakin meningkat seiring dengan beragam jenis komoditas dan pola
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tanam, perkembangan teknologi, penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil yang semakin pesat.

Selain itu, masalah bankability dan persepsi kalangan perbankan

yang menganggap pertanian sebagai high risk industry, merupakan dua

faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan

pembiayaan perbankan pada sektor pertanian. Sementara lemahnya akses

petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh

prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh

petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai

sektor pertanian yang dipandang berisiko tinggi, baik karena gangguan alam

seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, maupun

fluktuasi harga (Irfan Syauqi Beik, 2013).

Untuk itu diperlukan pengembangan strategi yang tepat dan

responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia

memiliki bargaining position yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan

untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas

usaha tani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek

tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan

berupa modal kerja. Pembiayaan pertanian selama ini pada bank

konvensional dinilai kurang efektif karena bunga yang ditetapkan

pemerintah yang menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian,

adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan

kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan

utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda

pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur  pada
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kegiatan sektor riil, skim pembiayaan bank lebih kepada sektor non

pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan

sektor lain. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam

meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh

pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil. Untuk

itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian. Salah

satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan melalui

perbankan syariah. Dengan karakteristik perbankan syariah yang berbasis

pada sektor riil, maka pola pembiayaan syariah untuk sektor pertanian

diharapkan dapat dikembangkan dengan baik (Nasution, 2016).

Dalam dunia perbankan sendiri terdiri dua bentuk yaitu bank

konvensional dan syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya

menggunakan sistem bunga yang terinspirasi dari sistem ekonomi kapitalis

dengan jalan menarik keuntungan usahanya terutama dari bunga kredit yang

dimanfaatkan melalui dana simpanan masyarakat yang kemudian dipinjam

kembali dengan tambahan beberapa bunga, sedangkan prinsip syariah

berdasarkan hukum islam dan tidak mengenal bunga tetapi bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat pesat, hal ini dapat

dilihat dari data yang dipublikasikan Bank Indonesia. Pada bulan Juli 2010

jumlah bank syariah mencapai 43 unit yang terdiri dari 10 Bank Umum

Syariah dan 33 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 146 unit pada periode yang sama

dan jumlah jaringan kantor perbankan syariah mencapai 1.640 kantor

dengan kinerja pertumbuhan bank syariah yang semakin baik. Hal ini

dibuktikan dengan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah yang
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secara konsisten terus mengalami peningkatan hingga mencapai 57,633

triliun ke beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, kehutanan, sarana

pertanian, pertambangan, perindustrian, jasa dunia usaha, hingga jasa

sosial/masyarakat (Statistik Perbankan Syariah periode Juli 2010 ).

Tabel 1.1
Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014-

2016 (Miliar rupiah).

LAPANGAN USAHA
TAHUN

2014 2015 2016

Pertanian, peternakan, kehutanan 4.965 7.950 8.531

Perikanan 714 1.198 1.405

Pertambangan dan galian 4.597 6.145 6.604

Industri pengolahan 13.300 17.982 19.745

Listrik, gas dan air 5.492 6.427 8.117

Konstruksi 11.669 11.193 14.435

Perdagangan besar dan eceran 22.732 25.993 30.319

Penyediaan akomodasi dan penyediaan
makan minum 1.555 2.101 3.043

Transportasi, pergudangan, komunikasi 12.192 11.072 10.921

Perantara keuangan 16.828 19.184 18.948

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa
Perusahaan 7.643 9.365 12.797

Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya,
Hiburan dan Perorangan lainnya 6.757 4.600 4.617

lain-lain 6.944 2.147 7.60
Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas jasa Keuangan (diolah)

Dari tabel 1.1 alokasi ketimpangan pembiayaan yang terjadi tidak

semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian untuk

mengembalikan pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan

yang sangat rendah pada sektor pertanian ini dan aturan main kredit yang
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sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis. Konsep bagi hasil

merupakan skema yang tepat untuk kegiatan ekonomi masyarakat petani.

Jika orientasi bank syariah terhadap pembiayaan pada usaha-usaha sektor

riil, maka akan lebih baik apabila usaha dibidang pertanian mendapat porsi

besar. Bank syariah memiliki peran yang strategis sebagai lembaga

intermediasi antara pasar uang dengan dunia usaha ekonomi riil khususnya

sektor pertanian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan

Saptana, produk pembiayaan syariah yang dapat diterapkan pada usaha

agribisnis antara lain: Mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah, bai’

murabahah, bai’ isthisna, bai’ as-salam, an gadai (rahn). Bentuk pembiayaan

dan unit pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan

proses/sub sistem. Proses/sub sistemnya dapat dikelompokkan ke dalam

empat proses yaitu hulu, budidaya, hilir,atau seluruh proses produksi (hulu-

hilir).

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 menimbulkan

beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan

perekonomian secara keseluruhan, oleh karena itu Bank Indonesia yang

memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam

rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, maka Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter

berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka, untuk

meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter diperlukan
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penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah

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

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS

adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS ini

yang akan menjadi alternatif bagi bank syariah untuk mengamankan

dananya. Karena apabila terjadi inflasi maka masyarakat akan lebih

menyukai menyimpan uangnya dibandingkan mengambil pembiayaan di

bank syariah (Rahmad Dahlan, Vol 3, No.1, Juni 2015).

Selain pembiayaan perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor

Inflasi dan Bonus SBIS, usaha bank dalam menghimpun dana sangat

mempengaruhi perkembangan bank. Dalam mencari sumber dana, bank

harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kemudahan dalam

memperoleh sumber dana tersebut atau biaya yang dikeluarkan oleh bank

untuk memperolehnya. Sumber dana yang berasal dari masyarakat

merupakan sumber dana paling utama bagi bank. Sumber dana ini mudah

untuk dicari juga tersedia dalam jumlah banyak di masyarakat dan syarat-

syaratnya juga tidak begitu sulit. Bank hanya perlu menarik minat

masyarakat dengan memberikan promo atau menyediakan produk yang

mudah syarat dan ketentuannya.

Adanya tingkat suku bunga kredit merupakan posisi yang tidak

kalah penting dibandingkan dana pihak ketiga. Ketika suku bunga naik

maka permintaan kredit konvensional akan menurun. Menurut Nugroho

(2009), hubungan antara kredit perbankan konvesional dan pembiayaan

perbankan syariah adalah searah, sehingga turunnya permintaan kredit
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konvensional akan menurunkan permintaan pada perbankan syariah.

Penurunan terhadap pembiayaan syariah berdampak pada penurunan

pembiayaan sektor pertanian. Di tambah lagi dengan adanya NPF (Non

Performing Financing) yang tinggi mengakibatkan pembiayaan pada

perbankan syariah menurun dan akan berdampak pula pada pembiayaan

pertanian.

Berdasarkan dari permasalah tersebut, timbul keinginan penulis

untuk menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH DAN

FUNGSI BANK SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR

PERTANIAN DI INDONESIA (2014 - 2016)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara simultan bonus Sertifikat Bank Indonesia

Syariah, Dana Pihak Ketiga, inflasi, Non Performing Financing dan

suku bunga kredit terhadap pembiayaan Bank Syariah pada sektor

pertanian di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh secara parsial bonus Sertifikat Bank Indonesia

Syariah, Dana Pihak Ketiga, inflasi, Non Performing Financing dan

suku bunga kredit terhadap pembiayaan Bank Syariah pada sektor

pertanian di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi pembiayaan bank syariah pada sektor pertanian yang terdiri

dari variabel bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak

Ketiga (DPK), Inflasi, Non Performing Financing (NPF) dan Suku Bunga

Kredit. Pada penelitian ini dibatasi oleh variabel-variabel tersebut.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan bonus Sertifikat Bank

Indonesia Syariah, dana pihak ketiga, inflasi, Non Performing

Financing dan suku bunga kredit terhadap pembiayaan Bank Syariah

pada sektor pertanian di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial bonus Sertifikat Bank

Indonesia Syariah, Dana Pihak Ketiga, inflasi, Non Performing

Financing dan suku bunga kredit terhadap pembiayaan Bank Syariah

pada sektor pertanian di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi para kreditur maupun debitur diharapkan penelitian ini dapat

digunakan sebagai gambaran kondisi apakah suatu bank syariah dapat

menjadi media investasi maupun penyedia dana terutama untuk sektor

pertanian.

2. Bagi bank syariah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk memaksimalisasi

kinerja perusahaan dalam hal pembiayaan khususnya pada pembiayaan

pertanian.

3. Bagi akademisi agar dapat memberikan manfaat dalam hal

pengembangan ilmu ekonomi dan diharapkan dapat mendukung

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rasio pembiayaan pada

bank syariah.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data bulanan

pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah yang ada di

Indonesia, mulai Januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Data ini

diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistika, maupun sumber-

sumber lain yang relevan termasuk buku dan jurnal.

2. Model penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS

(Ordinary Least Squares) yang digunakan untuk memproyeksikan

sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak

dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel

tersebut. Uji OLS yang meliputi regresi lengkap, asumsi klasik, uji F

dan uji T. Yang dimana metode kuantitatif ini menitik beratkan pada

pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang terukur maka akan

di dapatkan suatu parameter dari pengaruh suatu variable kepada

variable yang lainnya dan dimana nanti akan dapat di tarik suatu

kesimpulan.

Penulis melakukan replikasi model dari Irfan Syauqi Beik (2013),

tentang “ Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan

Bank Syariah Untuk Sektor Pertanian Di Indonesia”. Dengan model

persamaan regresi berikut :

Y = α + bX

Keterangan :
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Y = Pembiayaan Pertanian

α = konstanta

b = koefisien regresi

X = variabel bebas

Kemudian penulis menggunakan model replikasi sebagai berikut :

AGRL = α + β1SBIS + β2DPK + β3INF + β4NPF + β5SBK + e

AGRL = pembiayaan pertanian

A = konstanta

B = koefisien regresi

SBIS = Sertifikat Bank Indonesia Syariah

DPK = Dana Pihak Ketiga

INF = Inflasi

NPF = Non Performing Financing

SBK      = suku Bunga Kredit

e            = standar error

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini di susun secara berurutan

yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab 1 Pendahuluan, Bab II Tinjauan

Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V

Penutup. Untuk masing-masing isi dari tiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini memberi penjelasan secara singkat apa yang dibahas dalam

penelitian ini yang di dalamnya berisi beberapa unsur yakni : a.) latar

belakang, b.) rumusan masalah, c.) batasan masalah, d.) tujuan penelitian,

e.) manfaat penelitian, f.) metode penelitian, g.) sistematika penulisan.
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BAB II : Tinjauan Pustaka

Didalam bab ini berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian,

penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikiran dan hipotesis yang di

ajukan pada penelitian selanjutnya.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini di uraikan tentang metode penelitian pada skripsi ini.

Berisi tentang variable penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data serta metode analisis yang di gunakan untuk memberi

jawaban atas permasalahan yang di gunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan

pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah di kumpulkan di analisis

dengan menggunakan alat yang telah di siapkan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang di tujukan

kepada pihak yang berkepentingan yang di lanjutkan pada bagian akhir

skripsi yakni daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian

skripsi serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.


