
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang 

relatif pesat, baik dari sisi jaringan, pertumbuhan aset dan kinerjanya. Undang 

Undang Perbankan No 10/1998, telah mendorong perluasan jaringan bagi 

perbankan syariah. Pada periode 1992-1999, hanya terdapat dua institusi 

perbankan syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. 

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (Bank Indonesia 2015), industri 

perbankan syariah telah berhasil menambah jumlah Bank Umum Syariah 

sebanyak 12 institusi dan Unit Usaha Syariah sebanyak 22 institusi yang secara 

rinci terdapat pada tabel 1. 

Tabel 1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia 2011-2015 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Bank Umum Syariah      

- Jumlah Bank 11 11 11 12 12 

- Jumlah Kantor 1.401 1.745 1.998 2.151 2.121 

Unit Usaha Syariah      

- Jumlah Bank Umum 

Konvensional yang memiliki 

UUS 

24 24 23 22 22 

- Jumlah Kantor 336 517 590 320 327 

Total Kantor 1.582 2.104 2.425 2.308 2.286 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015 

 

 Perkembangan perkembangan syariah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Sementara itu, kondisi 

perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2014 menunjukkan kinerja yang relatif 

baik sepanjang tahun 2014 sebesar 5,1% lebih rendah dari target yang ditetapkan 

(APBN-P) 2014 sebesar 5,5% (Kementerian Keuangan 2015). Komite Ekonomi 

Nasional (KEN) memprediksi bahwa pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi 

hanya akan mengalami sedikit peningkatan dengan pertumbuhan sekitar 5,2% 

ketika lambatnya pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan terjadi secara merata di 

sejumlah Negara berkembang sperti Brazil, China, India dan Indonesia (Swa 

2015). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan 

triwulan II tahun 2015 hanya dapat tumbuh sebesar 4,67% (Bappenas 2015).

 Operasional perbankan menjadi semakin kompleks akibat inovasi pasar 

keuangan dan internasionalisasi arus keuangan. Teknologi pesat serta deregulasi 

sistem keuangan global memberikan  kesempatan baru sekaligus meningkatkan 

persaingan di antara institusi keuangan, serta memperluas akses bank terhadap 

sumber dana dengan diciptakannya beragam instrumen keuangan untuk senantiasa 

menjaga risiko likuiditas, solvabilitas dan profabilitas institusi keuangan. 

Kompleksitas inovasi pasar keuangan dan persaingan berpotensi meningkatnya 

berbagai macam risiko dan mempengaruhi imbal hasil institusi keuangan serta 
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instrumen pasar keuangan diantaranya adalah risiko likuiditas. Kondisi global dan  

kondisi politik internasional secara langsung atau  tidak langsung mempengaruhi 

sektor keuangan global yang kemudian memberikan dampak pada sektor 

perbankan dan keuangan . Oleh sebab itu, industri perbankan syariah harus 

memiliki alat  manajemen  risiko agar dapat menghadapi perubahan dan 

ketidakpastian. 

Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan positif dalam 10 tahun 

terakhir dengan peningkatan rata-rata 33,2%. Namun demikian, Perlambatan 

perkembangan terjadi pada tiga tahun  terakhir (2012-2014) yang dapat dilihat 

dapat dilihat pada Gambar 1. Perkembangan industri perbankan syariah hanya  

dapat mencatatkan pertumbuhan sebesar 12% (Otoritas Jasa Keuangan 2015). 

Akan tetapi, beberapa pemerhati keuangan syariah seperti World Islamic Banking 

Competitiveness Report  2013-2014 (E&Y)  memberikan pengakuan atas prestasi 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi faktor pengendali dan pemain 

utama dalam keuangan Islam di dunia. Dalam rangka mempertahankan prestasi 

tersebut industri perbankan syariah harus memiliki manajemen risiko yang baik. 

 
Gambar 1 Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia (2008 – 2014) 

Sejarah kegagalan institusi perbankan selalu memiliki dampak yang 

mendalam  terhadap perekonomian. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko 

yang paling fundamental dalam industri perbankan karena pemicu utama 

kegagalan yang dialami perbankan disebabkan oleh ketidakmampuan suatu bank 

dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Menurut Rifki (2010) perbankan 

syariah menunjukkan manajemen likuiditas jangka pendek yang baik dengan 

asumsi bank sedang berada dalam kondisi penarikan yang normal. Namun 

demikian, jika bank dihadapkan pada kondisi perekonomian makro sedang 

mengalami guncangan ataupun kondisi non ekonomi (sosial dan politik) yang 

tidak stabil akan menyebabkan risiko likuiditas meningkat. Ketika kondisi 

ekonomi seperti ini terjadi keberadaan pasar uang diperlukan untuk memitigasi 

risiko likuiditas jangka pendek. 
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Perumusan Masalah 

Pengembangan instrumen likuiditas yang memenuhi standar prudensial 

terkait antisipasi risiko likuiditas merupakan  tantangan tersendiri bagi industri 

perbankan syariah. Terkait hal ini, Bank Indonesia telah mengijinkan 

beroperasinya berbagai instrumen dalam rangka mengendalikan  moneter guna 

menunjang misi utama industri perbankan syariah, yaitu menggerakkan sektor riil 

yang akan membantu pertumbuhan ekonomi. Instrumen – instrumen tersebut 

antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Investasi 

Mudharabah Antarbank Syariah (SIMA) dan Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) yang disebut juga Sukuk Negara. Tingkat likuiditas bank menjelaskan 

kemampuan bank untuk selalu dapat melakukan  penghimpunan dana atau  

menghasilkan uang dengan biaya yang wajar. Likuiditas yang cukup untuk 

mendanai pertumbuhan aktiva dalam rangka memenuhi semua kewajiban serta 

melayani nasabah adalah sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh bank.  

Pasar keuangan syariah di Indonesia menjadi suatu sistem yang berkembang 

pesat meskipun  proporsinya relatif kecil dibandingkan pasar keuangan 

konvensional (Wahyuni 2011) 

Perkembangan rate of return dari instrumen pasar uang berprinsip syariah 

mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan risiko 

yang mengikutinya seperti yang terlihat pada gambar 2. Pada tahun 2012 hingga 

Mei 2013 rate of return ketiga instrumen terlihat stabil, namun sejak Juni 2013 

fluktuasi ketiga instrumen cenderung meningkat. Hal ini disebabkan 

perkembangan pasar keuangan sepanjang 2013 masih banyak dipengaruhi oleh isu 

tapering stimulus moneter dan perdebatan politik seputar anggaran dan debt 

ceiling utang pemerintah AS. Isu-isu tersebut menimbulkan gejolak pada pasar 

keuangan global, termasuk Indonesia yang disebabkan oleh sikap overreacted 

para investor asing terkait isu tersebut dan memburuknya fundamental ekonomi 

negara emerging. 

 
Gambar 2 Laju Pertumbuhan Pasar Uang Berprinsip Syariah 2012-2015 
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Sementara itu pada tahun 2014 isu normalisasi kebijakan moneter AS 

berdampak negatif terhadap kondisi pasar keuangan negara berkembang yang 

mengalami koreksi akibat terjadinya capital outflow. Rata-rata pertumbuhan rate 

of return pada periode pengamatan adalah sebesar  6,33%, sedangkan rata-rata 

pertumbuhan risiko adalah sebesar 5,85%. Dengan demikian tren risiko seringkali 

melampaui return. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana profil  return dan risiko SIMA, SBIS dan SBSN (PBS 002) 

pada Pasar Uang  berprinsip Syariah di Indonesia? 

2. Bagaimana kombinasi (portofolio) instrumen yang dapat digunakan oleh 

perbankan syariah dalam Pasar Uang berprinsip Syariah? 

3. Apa yang harus dilakukan terkait dengan strategi manajemen portofolio 

ketiga instrumen? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa profil return dan risiko SIMA, SBIS dan SBSN (PBS 002) 

pada Pasar Uang berprinsip Syariah di Indonesia. 

2. Mengidentifikasi portofolio instrumen yang paling optimal untuk dapat 

digunakan oleh perbankan syariah dalam Pasar Uang berprinsip Syariah. 

3. Memberikan  saran bagi industri keuangan syariah dalam strategi 

manajemen portofolio yang akan digunakan. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

penentu kebijakan dalam menghasilkan produk-produk yang membantu 

institusi keuangan dalam  mengelola likuiditas. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi para 

akademisi berupa tambahan wawasan keilmuan bagi para akademisi yang 

ingin melakukan penelitian yang sama. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor 

(industri perbankan syariah) mengenai return dan risiko instrumen – 

instrumen pada pasar uang berprinsip syariah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada kajian mengenai profil return dan risiko 

portofolio pada Pasar Keuangan Syariah bagi perbankan dan hanya membahas 

tiga instrumen yang digunakan dalam memitigasi risiko likuiditas pada perbankan 

syariah agar menghindari pembahasan yang meluas. Tiga instrumen tersebut 

adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sertifikat Investasi Mudharabah 

Antarbank Syariah (SIMA) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang 

disebut juga Sukuk Negara berjenis Project By Sukuk (PBS 002). 
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