
  

  

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perbankan memiliki peranan penting  dalam pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak dengan usaha perbankan itu sendiri yang meliputi tiga kegiatan 

yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. 

Banyak kalangan menganggap sistem nilai dan tatanan dalam Islam telah menjadi 

faktor penghambat pembangunan.  

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa dan sebagai 

jumlah penduduk muslim terbesar di dunia membutuhkan sistem perbankan yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam yaitu perbankan syariah (Karim 2010). Bank Islam 

atau Bank Syariah telah tumbuh dalam hal ukuran dan jumlah yang cepat di 

seluruh dunia dalam dua decade terakhir (Aggrawal dan Yousef 2000). Menurut 

Machmud dan Rukmana (2010) bahwa berdirinya perbankan syariah didasarkan 

pada alasan filosofis maupun praktis. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba 

dalam transaksi keuangan maupun non keuangan sesuai dengan firman Allah swt: 

 

﴿۲۷۵﴾ بَ .… َم الرِّ  .…َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ
“..Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al Baqarah: 275) 

 

Dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional 

mengandung beberapa kelemahan yaitu transaksi berbasis bunga melanggar 

keadilan atau kewajaran bisnis, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga 

menyebabkan kebangkrutan, komitmen bank untuk keamanan uang deposan 

berikut bunganya membuat bank cemas mengembalikan pokok dan bunganya, 

sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi dari usaha kecil, 

dan dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali 

bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. 

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah 

Islam, antara lain tidak adanya unsur riba dan penerapan zakat harta. Dengan 

demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin (Mutasowifin 

2003). Fenomena ketertarikan terhadap perbankan syariah bukan semata-mata 

menyangkut fiqih muamalah, tetapi juga berkaitan dengan potensi syariah sebagai 

alternatif dari sistem perekonomian (Rastono 2008). 

Perkembangan industri perbankan khususnya perbankan syariah di 

Indonesia diawali pada tanggal 27 Oktober 1988 dimana pemerintah 

mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang 

berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank 

baru. Dalam era inilah Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah mulai berdiri di 

beberapa daerah dan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional IV yang diadakan 

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 dimana hasil munas tersebut 
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mengamanatkan untuk membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam 

di Indonesia yang diimplementasikan tahun 1991 dengan berdirinya Bank 

Muamalat. Mulai beroperasinya Bank Muamalat tahun 1992 diiringi dengan 

dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengeluarkan 

system perbankan bagi hasil dan dimulailah era system perbankan ganda (dual 

banking system). Kemudian tahun 1998 dikeluarkan UU yang merevisi UU tahun 

1992 dimana Bank Umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha syariah 

atau yang dikenal dengan Unit Usaha Syariah. Seiring dengan semakin 

berkembangannya perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2008, 

dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur beberapa ketentuan baru di 

bidang perbankan syariah karena minimnya regulasi perbankan syariah di 

Indonesia. Dengan adanya UU No.21 tahun 2008 ini memberikan beberapa 

implikasi diantaranya adanya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan 

pengguna jasa perbankan syariah, peningkatan dukungan pemerintah yang lebih 

nyata dalam memajukan perbankan syariah dengan dimasukinya kurikulum 

pendidikan di sekolah-sekolah sehingga sosialisasi dan pengetahuan perbankan 

syariah akan semakin luas, dan penguatan sinergi pasar keuangan berbasis 

syariah. Oleh karena itu perkembangan regulasi perbankan syariah cukup 

signifikan untuk kemajuan perbankan syariah di Indonesia. 

 

 
Sumber: (Bank Indonesia 2015) 

 

Gambar 1 Kinerja perbankan syariah di Indonesia 

 

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa selama kurun waktu 2005 sampai 

dengan 2014 perkembangan  perbankan syariah di Indonesia telah menunjukan 

pencapaian yang baik dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten.  Dari sisi aset 

selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikkan sebesar 33 persen 

setiap tahunnya dengan posisi tahun 2014 aset perbankan syariah mencapai Rp 
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272,34 triliun. Begitu pula dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 

penyaluran pembiayaan dengan rata-rata kenaikkan sebesar 34 persen setiap 

tahunnya dengan posisi tahun 2014 DPK perbankan syariah mencapai Rp 217,86 

triliun dan pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 199,33 triliun. 

Selain dari pertumbuhan aset, DPK, dan pembiayaan yang selalu mengalami 

peningkatan, rasio Non Performing Financing (NPF) pula mengalami penurunan 

dari tahun 2006 sampai tahun 2012 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,42 

persen, dan kondisi berbalik pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan 

sebesar 0,4 persen dan 1,71 persen. Secara umum rasio NPF yang terdapat pada 

perbankan syariah masih digolongkan baik karena masih dibawah lima persen 

sesuai dengan kriteria Bank Indonesia namun sejak tahun 2012 NPF pada 

perbankan Syariah cenderung meningkat dengan NPF tertinggi pada bulan 

Februari 2015 sebesar 5,10 persen. Peningkatan NPF pada tahun 2012 hingga 

2014 juga cukup membuat pertumbuhan aset perbankan syariah tertekan. 

Pertumbuhan aset pada tahun 2012 hingga 2014 tidak sebesar periode sebelum 

tahun 2012. Tingginya NPF di industri perbankan akan mengakibatkan bank tidak 

dapat melakukan ekspansi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan aset bank 

maupun ekonomi nasional (Hardanto 2007) dan semakin tinggi NPF akan 

menurunkan pendapatan Bank (Rindhitmono 2005) 

 

Tebel 1 Pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi pada perbankan syariah di 

Indonesia (Bank Indonesia 2015)             Rp miliar 

Tahun 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sektor Ekonomi 

Pertanian, kehutanan dan 

sarana pertanian 
1.331 1.762 2.201 2.809 3.165 5.679 

Pertambangan 1.047 1.120 1.733 2.094 3.018 4.597 

Perindustrian 1.579 2.337 4.077 5.008 6.029 13.300 

Listrik, gas dan air 698 1.354 2.381 3.159 4.663 5.492 

Konstruksi 3.516 4.194 5.858 7.142 8.086 11.669 

Perdagangan, restoran dan 
hotel 

5.000 7.609 9.778 12.624 14.314 24.287 

Pengangkutan, pergudangan 

dan komunikasi 
3.349 4.194 3.369 4.321 5.387 12.192 

Jasa dunia usaha 13.664 20.233 25.630 37.150 47.598 66.810 

Jasa sosial/ masyarakat 2.661 2.975 4.464 7.878 12.085 11.022 

Lain-lain 15.787 25.376 47.278 70.572 87.459 44.282 

    

Sesuai dengan salah satu fungsi perbankan yaitu menyalurkan dana dalam 

bentuk pembiayaan/ kredit. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah 

ke berbagai sektor ekonomi diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan sarana 

pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, gas, dan air, konstruksi, 

perdagangan, restoran, dan hotel, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi, 

jasa dunia usaha, dan jasa sosial atau masyarakat. Selama tahun 2009 sampai 

dengan 2014 sesuai dengan Tabel 1 terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah 

didominasi ke sektor jasa dunia usaha dengan perkembangan Rp 13,66 triliun 

pada tahun 2009 menjadi Rp 66,81 triliun pada tahun 2014 atau mengalami 
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kenaikkan rata-rata sebesar 38 persen setiap tahunnya. Sektor ekonomi yang 

masih minim dibiayai oleh perbankan syariah yaitu sektor pertambangan dan 

sektor pertanian. Banyaknya kendala yang dihadapi dalam pembiayaan terutama 

kepada sektor pertanian membuat pembiayaan ke sektor ini masih minim. 

Menurut Sutaryono dalam Ashari (2010), ada beberapa kendala yang dihadapi 

perbankan nasional dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor pertanian 

diantaranya sektor pertanian memiliki risiko tinggi karena tergantung pada 

musim, harga produk pertanian yang berfluktuatif sangat tajam sehingga tidak ada 

kepastian, dan pembiayaan ke sektor pertanian berjangka relatif panjang (long 

term financing) sedangkan dana yang terhimpun perbankan bersifat jangka pendek 

(short term funding). 

 

Tabel 2 Rasio NPF perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi (Bank 

Indonesia 2015, diolah)      persen 

Tahun 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rata-

rata Sektor Ekonomi 
NPF Pertanian, 
kehutanan dan sarana 

pertanian 
4.81 3.46 3.59 3.67 5.25 7.11 4.59 

NPF Pertambangan 1.91 2.41 2.14 2.72 0.70 9.54 5.53 

NPF Perindustrian 11.65 4.19 3.14 2.44 4.25 3.94 6.85 

NPF Listrik, gas dan 
air 

0.00 0.07 0.80 0.51 0.21 7.20 0.75 

NPF Konstruksi 5.12 4.41 7.77 3.92 5.01 7.32 6.28 

NPF Perdagangan, 
restoran dan hotel 

8.72 4.44 5.75 4.34 4.22 6.32 6.26 

NPF Pengangkutan, 

pergudangan dan 
komunikasi 

5.29 6.27 4.84 7.89 5.89 6.87 7.19 

NPF Jasa dunia usaha 2.28 2.72 2.08 2.12 2.70 2.84 3.06 

NPF Jasa sosial/ 
masyarakat 

2.22 1.85 1.43 1.57 1.70 5.31 2.95 

NPF Lain-lain 2.98 1.96 1.28 1.36 1.82 2.62 2.43 

NPF Nasional 4.01 3.02 2.52 2.22 2.62 4.33 3.68 

 

Karakteristik produk dan jasa perbankan tidak terlepas dari risiko yang 

dapat mengganggu kelangsungan bank. Risiko menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah bahwa terdapat 10 risiko yaitu risiko kredit/ pembiayaan, risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, 

risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (rate of return risk), dan risiko investasi 

(equity investment risk). Salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah di 

Indonesia yaitu risiko pembiayaan. Risiko kredit/ pembiayaan menurut PBI No. 

13/23/PBI/2011 adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam 

memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah tercermin dalam rasio Non 

Performing Financing (NPF). Prinsip kehati-hatian serta pertimbangan diperlukan 

dalam setiap proses penyaluran kredit, hal ini sangat penting agar prinsip 
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kepercayaan yang menjadi poin dalam hal penyaluran kredit dapat sesuai sasaran 

dan pengembangan kredit dapat terjamin berjalan sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati antara debitur dan pihak bank (Firdaus dan Ariyanti 2009).  

Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank 

sampaisaat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi meskipun 

masing-masingperbankan telah memilih sektor ekonomi apa yang akan diberikan 

kredit dan kemungkinan memiliki risiko default paling kecil, namun tetap saja hal 

itubelum dapat diminimalisasi, dan masih menjadi tantangan untuk dapat 

meminimalisasi risiko dan mengelola risiko dengan baik (Zuhdi 2013). 

Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko 

terjadinya NPF yang pada akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja 

perbankan syariah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya bank syariah senantiasa 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Tabel 2 menunjukkan rasio NPF pada tahun 

2009 hingga 2014 dimana sektor ekonomi yang berada dibawah rasio NPF rata-

rata perbankan Syariah pada periode tersebut hanya pada tiga sektor ekonomi 

yaitu sektor listrik, gas, dan air, sektor jasa dunia usaha, dan sektor jasa sosial/ 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

maintenance perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan sektor usaha nasabah 

perbankan Syariah atau adanya perubahan yang disebabkan faktor internal dan 

eksternal pelaku usaha perbankan syariah. 

Indonesia memiliki sistem perekonomian terbuka yang menyebabkan 

pelaksanaan kebijakan moneter. Kebijakan moneter di Indonesia menerapkan 

inflation targeting. Sekalipun demikian aspek pertumbuhan tetap menjadi 

perhatian. Dengan ekonomi yang terbuka kebijakan moneter juga berimplikasi 

pada nilai tukar (exchange rate). Karena itu kebijakan menaikkan atau 

menurunkan BI rate berimplikasi tidak saja pada inflasi, tetapi juga pada 

pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Perubahan kondisi perekonomian tersebut 

merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pelaku usaha 

perbankan syariah yang tercermin pada NPF pada perbankan syariah. Variabel 

makroekonomi yang berpengaruh dalam NPF perbankan syariah adalah nilai 

tukar, Consumer Price Index yang digunakan sebagai proxy tingkat inflasi, dan 

Industrial Production Index yang mencerminkan tingkat pertumbuhan produksi 

(Nursechavia dan Abduh 2014). Imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

juga memberikan pengaruh terhadap NPF perbankan syariah (Poetry dan Sanrego 

2012). Namun demikian respon yang ditunjukkan oleh NPF masing-masing sektor 

ekonomi pada perbankan syariah dalam menghadapi perubahan pada lingkup 

makroekonomi diperkirakan berbeda. Oleh karena itu perlu dibuktikan secara 

empiris mengenai dampak dari adanya perubahan kondisi makroekonomi yaitu 

inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan imbal hasil SBIS terhadap NPF 

berdasarkan sektor ekonomi pada perbankan syariah di Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit tersebut menilai 

bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang 

bila dibebaskan dari nilai-nilai normative dan rambu-rambu Illahi (Antonio 2001). 

Ketidakseimbangan ekonomi global dan krisis ekonomi yang melanda Asia, 
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khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi tersebut salah, bahkan ada 

sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia selama ini 

(Pasaribu 2012). 

Pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar 

kebijakan ekonomi yang salah satunya telah ditetapkannya perbankan syariah 

sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa 

pasar perbankan syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. 

Bermula dengan gebrakan awal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

sebagai bank yang berlandaskan syariah dan saat ini semakin banyaknya bank-

bank syariah yang berdiri sejak adanya UU No.10 tahun 1998 dan UU No.21 

tahun 2008. Jumlah penduduk Indonesia yang hamper 250 juta jiwa dengan 

sebagian besar umat Islam merupakan peluang pasar yang sangat potensial dari 

posisi profitabilitas perbankan syariah. Hal ini salah satu potensi berkembangnya 

perbankan syariah di Indonesia. 

Dalam sistem perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, 

atau pemegang amanat dari pemilik dana (deposan) atas investasi sektor riil. 

Dengan sistem demikian seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau 

pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana 

sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah 

merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi dimana melalui 

skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah) dan distribusi 

dimana melalui skema jual beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). 

Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat 

dikategorikan sebagai investment banking dan merchant/commercial banking. 

Artinya perbankan syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter. Sektor riil dapat 

dilakukan melalui aktivitas pembiayaan berbasis bagi hasil maupun margin 

keuntungan untuk produk jual beli dan saat ini penyaluran pembiayaan perbankan 

syariah ke berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan, dan 

sarana pertanian, sektor perindustrian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, 

restoran, dan hotel, sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi,  dan 

sektor jasa dunia usaha, sektor jasa sosial/ masyarakat, sektor pertambangan, dan 

sektor listrik, gas, dan air . Sedangkan sektor moneter melalui tabungan dengan 

mekanisme bagi hasil (Machmud dan Rukmana 2010). 

Bila melihat ke belakang pada tahun 1997 dimana terjadi krisis ekonomi 

yang melanda negara-negara Asia, termasuk Indonesia memberikan bukti betapa 

besar efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga yang diterapkan pada bank 

konvensional. Sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil tidak 

begitu terpengaruh dibandingkan perbankan konvensional oleh krisis yang terjadi 

(Supriadi 2011). Namun perubahan kondisi makroekonomi tetap menjadi salah 

satu tantangan yang dihadapi perbankan syariah seperti perubahan kebijakan 

moneter seperti perubahan imbal hasil SBIS sesuai dengan penelitian Poetry dan 

Sanrego (2011) yang menunjukkan bahwa salah satu prilaku NPF pada perbankan 

syariah dipengaruhi oleh imbal hasil SBIS. Perubahan kondisi makroekonomi 

yang dalam hal ini perubahan nilai tukar dan inflasi juga memberikan dampak 

secara negatif dan pertumbuhan output memberikan dampak positif terhadap NPF 

perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan penelitian Nursechavia dan Abduh 

(2014)  
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Berbagai penelitian terdahulu belum sampai melihat respon NPF 

berdasarkan sektor ekonomi yang timbul akibat perubahan faktor eksternal dalam 

hal ini kondisi makroekonomi sehingga dapat merumuskan masukkan yang lebih 

spesifik khususnya kepada stakeholders perbankan syariah. Berdasarkan data NPF 

rata-rata tahun 2009 hingga 2014 terdapat enam sektor ekonomi yang diatas NPF 

rata-rata perbankan syariah yaitu NPF sektor pertanian, kehutanan, dan sarana 

pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor konstruksi, sektor 

perdagangan, restoran, dan hotel, dan sektor pengangkutan, pergudangan dan 

komunikasi usaha dan tiga sektor ekonomi yang dibawah NPF rata-rata perbankan 

syariah yaitu NPF sektor sektor listrik, gas, dan air, sektor jasa dunia usaha, dan 

sektor jasa sosial/ masyarakat.  

Berdasarkan penelitian terdahulu menimbulkan pertanyaan, apakah NPF 

masing-masing sektor ekonomi pada perbankan syariah di Indonesia 

menghasilkan respon yang sama atau bahkan menunjukkan hasil yang berbeda 

terhadap perubahan kondisi makroekonomi sesuai dengan penelitian sebelumnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini secara umum akan mengkaji bagaimana respon 

yang terjadi pada NPF masing-masing NPF sektor ekonomi yaitu NPF sektor 

pertanian, kehutanan, dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor 

perindustrian, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel, sektor 

pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor sektor listrik, gas, dan air, 

sektor jasa dunia usaha, dan sektor jasa sosial/ masyarakat pada perbankan syariah 

dan bagaimana pihak perbankan seharusnya menghadapi perubahan kondisi 

makroekonomi yang dalam penelitian ini yaitu inflasi, nilai tukar, petumbuhan 

ekonomi/ output, dan imbal hasil SBIS. Respon yang ditimbulkan masing-masing 

NPF sektor ekonomi memungkinkan tidak merepresentasikan seluruh 

karakteristik sektor ekonomi tersebut karena market share perbankan syariah di 

Indonesia yang hanya sebesar lima persen. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana respon yang timbul pada NPF masing-masing sektor ekonomi 

pada perbankan Syariah akibat perubahan kondisi makroekonomi? 

2. Bagaimana kontribusi pengaruh perubahan variabel makroekonomi 

terhadap NPF masing-masing sektor ekonomi pada perbankan syariah? 

3. Bagaimana implikasi manajerial khususnya bagi perbankan syariah dalam 

merespon perubahan kondisi makroekonomi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis respon variable NPF masing-masing sektor ekonomi yang 

timbul akibat perubahan kondisi makroekonomi pada perbankan syariah 

2) Menganalisis kontribusi pengaruh perubahan variabel makroekonomi 

terhadap NPF masing-masing sektor ekonomi perbankan syariah 

3) Merumuskan alternatif implikasi manajerial khususnya bagi perbankan 

syariah dalam merespon perubahan kondisi makroekonomi. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh 

stakeholders perbankan syariah sebagai informasi tambahan untuk menerapkan 

manajemen resiko bank terkait perubahan kondisi makroekonomi dengan non 

performing loan perbankan syariah serta merumuskan berbagai bauran strategi 

dalam merespon perubahan kondisi makroekonomi yang bersifat dinamis. Adapun 

strategi yang dirumuskan merupakan strategi masing-masing bank syariah 

maupun dalam masing-masing kelompok bank syariah. Strategi yang bersifat 

eksternal dari pihak perbankan syariah dan tidak dapat ditentukan serta 

dikendalikan diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi 

pemerintah dan Bank Indonesia untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan 

yang tepat. 

Kebijakan yang dikeluarkan terutama diharapkan sebagai upaya yang 

mendukung peningkatan kinerja perbankan syariah dan pelaku usaha terhadap 

entitas ekonomi produktif. Kemampuan para pelaku usaha dalam “membaca” 

kondisi perekonomian akan menciptakan efisiensi dalam pergerakan ekonomi. 

Studi mengenai NPF perbankan syariah memang sudah banyak dilakukan. Namun, 

dari penelitan ini terdapat pembaharuan dengan mencakup NPF per masing-

masing sektor ekonomi berdasarkan pembiayaan yang disalurkan perbankan 

syariah. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya khasanah pengetahuan 

terutama dalam bidang ekonomi-perbankan khususnya ekonomi syariah. Selain itu 

kajian ini juga dapat bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan 

penelitian-penelitian berikutnya serta sebagai tambahan informasi bagi pengamat 

ekonomi syariah untuk dapat lebih berpikir kritis terhadap permasalahan terkait 

kondisi makroekonomi dan non performing loan perbankan syariah terutama 

dalam perumusan manajemen risiko perbankan syariah. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada respon NPF perbankan syariah 

berdasarkan sektor ekonomi terhadap perubahan kondisi makroekonomi di 

Indonesia. Lingkup penelitian yang diteliti yaitu persentase NPF masing-masing 

sektor ekonomi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewakili 

perbankan syariah di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak 

diikutsertakan karena lingkup usaha dan pangsa pasar yang masih kecil sehingga 

tidak dimasukkannya kategori bank ini tidak akan berpengaruh secara signifikan 

dalam kajian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time 

series bulanan dan sekunder pada rentang waktu Januari 2009 hingga Desember 

2014.  

Variabel rasio NPF yang digunakan adalah rasio NPF sektor pertanian, 

kehutanan, dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, 

sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel, sektor pengangkutan, 

pergudangan dan komunikasi, sektor sektor listrik, gas, dan air, sektor jasa dunia 

usaha, dan sektor jasa sosial/ masyarakat sedangkan variabel indikator 

makroekonomi yang digunakan adalah imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia 
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