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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Peranan sektor  keuangan dalam  pertumbuhan pembangunan suatu 

bangsa tidak bisa dipungkiri sangatlah penting.Termasuk dalam hal ini hadirnya 

perbankan-perbankan baik Konvensional maupun Syariah. Keberadaan sektor 

perbankan sebagai suatu bagian dari tatanan perekonomian suatu negara memiliki 

peran yang sangat penting disebabkan fungsi dari perbankan itu sendiri selaku 

intermediasi keuangan dan melalui bank-bank inilah kemudian terhimpun dana-dana 

dari masyarakat dalam bentuk berbagai macam simpanan yang selanjutnya disalurkan 

kembali dalam bentuk pemberian kredit.  

Sektor  perbankan di Indonesia telah mengambil peran yang cukup lama 

yaitu sejak penjajahan Belanda.Hanya saja dalam perjalananya, perbankan baru 

mendapatkan momentum yang cukup berarti sejak 1 juni 1983, saat mana pemerintah 

mengeluarkan serangkaian kebijakan-kebijakan dalam rangka deregulasi perbankan 

(Hadiwigono, 1982:62).  Hal ini semakin dikuatkan dengan kembalinya dikelurkan 

deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perbankan diregulasi tersebut dikenal dengan Pakto ’88. Pakto’88, ini 

pula yang merupakan cikal bakal dari dikeluarkannya beberapa Undang-Undang 

terkait lembaga keuangan antara lain Undang-Undang  No7 Tahun 1992 dan Undang-

Undang  No. 10 tahun 1998 yang mengantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, industri perbankan terus menerus 

mengalami peningkatan sampai dengan tahun 1996. Pada tahun ini, jumlah bank 

tercatat sebanyak 239 buah, pertumbuhan yang hampir 3 kali lipat bila dibandingkan 

pada keadaan tahun 1990 yang hanya berjumlah 115 buah bank. Dari jumlah tersebut 

bagian terbesar adalah bank-bank swasta nasional yaitu 164  buah. Selebihnya adalah 

bank-bank pemerintah 7 buah, bank pembangunan daerah 27 buah dan bank-bank 

asing 41 buah (statistika indonesia, 1998 : 42). Pertumbuhan sektor perbankan yang 

semakin meningkat ini tidak lain disebabkan karena kinerja dan pertumbuhan 

ekonomi yang semakin baik.  

Pada tahap selanjutnya yakni tepatnya pada pertengahan tahun 1997, 

perekonomian indonesia mengalami krisis moneter dan keuangan. Hal ini juga 

membawa dampak yang buruk pada industri perbankan nasional dimana terdapat 16 

bank swasta nasional yang dilikuidasi, hal ini masih terus berlanjut hinggat tahun 

1998 dimana 10 bank swasta di BTOkan, menyusul setelahnya 4 buah bank swasta 

yang di BOTkan. Sebagai akibatnya jumlah bank perakhir 1997 menurun hingga 

hanya terdapat 208 buah (Statistika Indonesia, 1998 :48) 

Belakangan ini kemajuan dan perkembangan Bank Syariah secara 

kuantitatif sangat menggembirakan. Perkembangan ini tentunya akan semakin 

bertambah untuk masa masa yang akan dating. Tentunya perkembangan yang bersifat 

kuantitatif ini harus diimbangi dengan perkembangan secara kualitas. Kualiatas 

Perbankan Syariah  sangat ditentukan oleh oleh kemampuan Bank Syariah kinerja 

dan kelangsungan usahanya. Kinerja dan kelangsungan usaha Bank yang melakukan 
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kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas dari 

penanaman dana dan pembiayaan. 

Oleh karena itu, dalam menjaga kinerja yang baik dan pengembangan 

usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip prinsip kehati hatian dan  prinsip Syariah  

maka pengurus Bank wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah 

wajib menjaga kualitas pembiayaan. Produk penanaman dana dalam bentuk 

pembiayaan atau aktiva produktif Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip Syariah memiliki karakteristik yang unik dan beragam. 

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan adalah Bank 

Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sampai pada tahun 2011  jumlah Bank Syariah 

di Indonesia telah bertambah menjadi 35 unit, yaitu 11 bank umum Syariah dan 24 

unit Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah hingga akhir 

tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah (Karim 2010:25). Pertumbuhan industri 

Perbankan Syariah dari waktu kewaktu semakin baik hal ini ditandai antara lain 

dengan semakin terus bermunculan Bank Syariah  dan semakin banyaknya Bank 

Konvensional  yang membuka  sub sektor usaha syariah. Hingga akhir tahun 2012 

jumlah Bank Umum Syariah di indonesia telah mencapai 11 unit, 24 Bank 

Konvensional yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dan terdapat 156 Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah ( Islamic Banking Statistics, October 2012). 

Menurut Nasirwan Ilyas Kepala Divisi Riset Departemen Perbankan 

Syariah BI Hingga akhir tahun 2012,  kinerja pada perbankan syariah terus membaik 
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sebagaiman ini bisa dilihat dengan Biaya operasional pendapatan Operasional 

(BOPO) per oktober 2012 turun menjdi 82,88 % dari 85,60 % per akhir tahun lalu. 

Sedangkan laba bersih setelah pajak atau Return On Asset rata-rata meningkat 

menjadi 2,11 persen bila dibandingkan akhir tahun lalu, yaitu 1,79 persen. (publikasi 

pada Republika.com Senin, 03 Desember 2012) 

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. 

Bank Syariah mempunyai dua fungsi penting yaitu sebagai baitul maal wa tamwil 

(badan sosial dan badan usaha). Bank Syariah sebagai badan sosial mempunyai 

fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, 

infak dan shadaqah (ZIS), serta penyaluran qardhul hasan (pinjaman kebajikan). 

Bank Syariah sebagai badan  usaha mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai 

manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. 

Perbedaan Bank konvesional dan Bank Syariah meliputi beberapa aspek, 

yaitu sistem yang dipakai, pengaturan peraturan, jenis kontark, hasil investasi 

bulanan, alokasi dana, dan fungsi sosial. Sistem yang dipakai dalam produk pada 

Bank Konvensional mennggunakan sistem bunga sedangkan pada Bank Syariah tidak 

ada bunga. Pengaturan peraturan pada Bank Konvensional dilakukan hanya dewan 

komisaris dan manajemen, pada Bank Syariah dilakukan oleh dewan komisaris serta 

manajemen dan konsulat syariah. Selanjutnya pada jenis kontrak perbedaanya terletak 

pada keberagaman jenis yang lebih banyak pada Bank Syariah. Hasil investasi 

bulanan pada Bank Konvensional bersifat konstan, pada Bank Syariah bersifat 

fluktuatif berdasarkan performa bank. Perbedaan selanjutnya pada alokasi dana, Bank 
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Konvensioanal mengacu pada semua jenis bisnis yang menguntungkan sedangkan 

pada Bank Syariah keuntungan bisnis hanya berdasarkan syariah. Terakhir perbedaan 

mendasar terletak pada fungsi sosial dimana pada Bank Syariah menjadi tujuan 

utama. (Muhammad, 2005:2) 

Ada beberapa poin juga yang membedakan antara sistem bunga dan 

sistem bagi hasil. Pertama penentuan besarnya hasil pada sistem bunga sebelum 

usaha dimulai sedangkan pada  sistem bagi hasil dilakukan sesudah berusaha atau 

sesudah ada keuntungan. Besarnya bunga yang diterima pada Bank Konvensional 

sudah ditentukan nilai rupiahnya sedangkan pada system bagi hasil  menyepakati 

proporsi dalam bentuk prosentase untuk masing masing pihak. Hal  tersebut 

mengakibatkan perhitungan penerimaan bunga pada Bank Konvensional bersifat 

tetap sedangkan pada  Bank Syariah dari untung yang diperoleh belum tentu 

besarnya. Jika terjadi kerugian pada Bank Konvensional ditanggung nasabah 

sedangkan pada Bank Syariah ditanggung oleh kedua belah pihak. Titik perhatian 

usaha juga berbeda, pada Bank Konvensional besarnya bunga yang harus dibayar 

nasabah, pada Bank syariah tergantung tingkat keberhasilan proyek. Besaran pada 

sistem bunga sudah pasti jumlahnya, sedangkan pada sistem bagi hasil bersifat 

proporsional dari untung yang didapatkan. Terakhir sistem bunga jelas berlawanan 

dengan QS. Luqman 34 sedangkan Bank Syariah berupaya melaksanakan QS. 

Luqman 34. (Muhammad, 2005:3). 

Syafii Antonio (2001:38) dalam bukunya “Bank Syariah Dari Teori ke 

Praktik” menjelaskan prinsip-prinsip dasar Bank Syariah meliputi : Prinsip titipan 
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atau simpanan (wadiah), bagi hasil/Profit Sharing (Musyarakah, Mudharabah, 

Musaqah, dan Muazara’ah), prinsip jual beli/sale and purchase, sewa, dan Jasa. 

Peningkatan yang cukup signifikan dari perkembangan Bank Syariah 

dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, yaitu 

pembiayaan mayoritas disalurkan pada debt financing yaitu sebesar 38,12 triliun pada 

periode 2010-2011 dengan komposisi murabahah 34,83 triliun, lainnya 3,29 triliun, 

sedangkan pembiayaan bagi hasil (equity financing) hanya sebesar 21,83 triliun, 

dengan komposisi mudharabah 8,41 triliun, musyarakah 13,42 triliun (www.bi.go.id). 

Hal ini dimaklumi bahwa debt financing mendominasi dunia perbankan syariah di 

awal – awal perkembangannya sebagian masih memandangnya wajar, karena 

berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan bagi hasil (equity financing). 

Meskipun demikian ada masalah dengan pesatnya perkembangan jumlah 

Bank Syariah dan jumlah aset dari Bank Syariah tersebut. Pembiayaan mayoritas 

disalurkan melalui debt financing yaitu  pembiayaan dengan prinsip jual-beli 

(piutang) yang meliputi pembiayaan  murabahah, salam, istishna dan pembiayaan 

dengan prinsip sewa yang meliputi pembiayaan ijarah,serta ijarah muntahiya 

biltamlik dengan prosentase yang lebih besar dari equity financing yaitu pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

(Muhammad,2005:22) padahal hakekat pendirian Bank Syariah adalah 

memaksimalkan fungsi pembiayaan  dari equity financing (bagi hasil) yang mengacu 

pada syariat hukum islam demi kemaslahatan umat. Muhammad (2005:5) dalam 

bukunya manajemen pembiayaan Bank Syariah menyatakan 
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“Kendala internal adalah Perbankan  Syariah masih terdapat masalah seperti 

pemahaman akan esensi Perbankan Syariah yang masih kurang, adanya 

orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, kualitas serta kuantitas 

Sumber Daya yang belum memadai, sikap aversion to effort serta aversion to 

risk.”Sehinnga muncul anggapan Bank Syariah yang ada sekarang adalah 

lembaga keuangan yang berdakwah. 

 

Sehingga Bank Syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi 

hasil (equity financing) memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi 

dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan 

karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi 

rugi tetapi bila kerugian itu bukan merupakan kesalahan/kelalaian pihak yang diberi 

pembiayaan. Hal tersebutlah yang menjadi kendala eksternal karena karakter 

pembiayaan bagi hasil yang memerlukan tingkat kejujuran yang sangat tinggi dari 

pihak yang mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai 

bahwa usaha yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil menguntungkan dan dalam 

kondisi bagus serta memiliki prospek yang bagus pula maka Bank Syariah harus 

melakukan penelitian yang cermat dan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Inilah 

yang membuat Bank Syariah belum berani berekspansi dalam pembiayaan bagi hasil 

(equity financing).  

Hal ini sangat ironis mengingat tujuan pendirian  Bank Syariah menurut 

A. Wirman Syafei adalah  

“Dalam rangka mencapai falaah (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut 

menciptakan kehidupan yang lebih baik.” 
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 Lebih lanjut  Wirman Syafei mengutip pernyataan El-Ashker yang 

menyatakan bahwa  

“Tujuan Bank Syariah menggambarkan bahwa Bank   dilarang untuk 

menghasilkan laba maksimum (profit maximization). Tetapi Bank Syariah 

tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar Prinsip 

Syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan 

kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim).” 

Sedangkan tujuan mengetahui jumlah debt financing sangat berkaitan dengan  

Pernyataan diatas, dimana  jumlah debt financing yang lebih besar menunjukan Bank 

Syariah belum berperan sebagaimana tujuan awal berdirinya, yaitu memaksimalkan 

pembiayaan dari Equity financing (nisbah bagi hasil) yang sesuai dengan syariat 

Islam. Sebaliknya, apabila pembiayaan melalui equity financing lebih besar 

menunjukan Bank Syariah telah berfungsi sesuai dengan awal berdirinya. 

Baik debt financing maupun equity financing mempunyai hubungan erat 

dengan Profit Expense Ratio (PER), karena kedua pembiayaan tersebut menghasilkan 

beban yang berbeda antara satu dengan yang lainya. Sedangkan PER sendiri 

menunjukan kemampuan Bank Syariah menghasilkan profit yang tinggi dengan 

beban beban yang ditanggungnya. Jelas secaralangsung beban yang dihasilkan debt 

financing maupun equity financing akan memengaruhi PER Bank Syariah itu sendiri. 

Karena itu dalam menilai kinerja Bank Syariah tidak hanya 

menitikberatkan kepada kemampuan  Bank Syariah dalam menghasilkan laba tetapi 

juga pada kepatuhan terhadap prinsip – pronsip Syariah dan tujuan Bank Syariah 

tersebut. Abdus Samad  dan M. Khabir Hassan dalam jurnalnya “The Performance of 
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Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study”, mereka menilai 

profitabilitas dengan kriteria ROA (Return On Asset),ROE (Return On Equity) 

dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER (Profit 

Expense Ratio) yang menilai efisiensi biaya dimana menilai kemampuan bank 

menghasilkan profit tinggi dengan beban – beban yang harus ditanggungnya; tingkat 

likuiditas menggunakan CDR (Cash Deposit Ratio), LDR (Loan to Deposit 

Ratio),Current Ratio; tingkat solvabilitas dan risiko  menggunakan DER (Debt to 

Equity Ratio), DTAR (Debt to Total Asset Ratio) ,  mereka juga menilai komitmen 

bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Dimana penilaian ini 

berdasarkan pada seberapa besar Bank Syariah tersebut melakukan pembiayaan 

bersifat bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), menggunakan MMR 

(Mudharaba-Musyarakah Ratio) dimana semakin besar dana digunakan untuk 

pembiayaan bagi hasil,  maka menunjukan bahwa bank tersebut memiliki komitmen 

kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat topik 

tentang Perbankan Syariah dengan judul “PENGARUH DEBT FINANCING DAN 

EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO PERBANKAN 

SYARIAH”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah – masalah yang diteliti pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah debt financing dan equity financing berpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap profit expense ratio Bank Syariah ? 

2. Apakah debt financing dan equity financing berpengaruh secara parsial 

terhadap profit expense ratio Bank  Syariah ? 

3. Apakah   debt financing atau equity financing yang berpengaruh secara 

dominan terhadap profit expense ratio Bank Syariah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh debt financing dan equity 

financing secara bersama - sama (simultan) terhadap profit expense 

ratio Bank Syariah. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh debt financing dan equity 

financing secara parsial terhadap profit expense ratio Bank Syariah. 

3. Untuk mengatahui apakah  debt financing atau equity financing yang 

berpengaruh secara dominan terhadap profit expense ratio Bank 

Syariah. 

 

 

 

 



11 

 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi  bagi pihak pihak 

yang bersangkutan. 

 

1. Bagi Dunia Perbankan 

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen  Bank  

Syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas 

jenis produk pembiayaan yang dipilihnya. 

2. Bagi Akademisi 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi Bank Syariah dalam menentukan jenis produk 

pembiayaan yang dipilihnya.  

  3.  Bagi Jurusan Manajemen 

Untuk lebih mengenalkan dan menambah perbendaharaan bacaan khususnya 

di bidang  Perbankan Syariah dan jenis jenis pembiayaan yang dipakai. 

 

 


