
1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 
 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami 

peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir. Tabel 1 menunjukkan 

perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah dari tahun 2005 

sampai dengan Juni 2015. 
 

Tabel 1 Perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah tahun 2005-

2015 

Indikator 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BUS 3 3 3 5 6 11 11 11 11 12 12 

UUS 19 20 26 27 25 23 24 24 23 22 22 

BPRS 92 105 114 131 138 150 155 158 163 163 161 

Jaringan 

Kantor 550 637 782 1.024 1.223 1.763 2.101 2.663 2.990 2.910 2.881 

Sumberdaya 

Manusia 5.996 7.376 8.685 11.752 15.443 20.264 27.66 31.578 43.06 50.522 47.529 

Asset 

(Milyar 

Rupiah) 21.465 27.670 37.754 51.248 68.214 100.358 152.087 200.717 249.131 268.603 279.450 

FDR (%) 

BUS,UUS 97,55 98,9 99,76 103,65 84,39 89,67 88,94 100 100,32 91,5 96,52 

FDR (%) 

BPRS 122,41 118,10 124,08 128,78 126,89 128,47 127,71 120,96 120,39 124,24 135,68 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2007-2015 
 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa  jumlah lembaga bank 

syariah di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan.  Dari 

tahun 2005 sampai dengan Juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak  9 unit. Jumlah UUS (Unit 

Usaha Syariah) di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan Juni 2009 mengalami 

peningkatan, namun demikian setelah tahun 2009 hingga sampai Juni 2015, 

jumlah UUS mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa UUS 

mengalami spin off (memisahkan diri dari induk perusahaan). Oleh sebab itu, pada 

saat ini jumlah UUS yang telah di tercatat Indonesia sebanyak 22 unit. Selain itu, 

selama periode tersebut jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah 

mengalami peningkatan sebanyak 67 unit.  

 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, juga dapat dilihat dari 

perkembangan jumlah jaringan perbankan syariah, yang dapat dihitung 

berdasarkan jumlah Kantor Cabang (KC)/Kantor Pusat Operasional (KPO), 

Kantor Cabang Pembantu (KCP)/ Unit Pelayanan Syariah (UPS) dan Kantor Kas 

(KK). Jumlah jaringan perbankan syariah yang telah tersebar diseluruh daerah 

Indonesia selama periode 2005 sampai dengan Juni 2015 mengalami pertumbuhan 

sebesar 424 persen. Hal tersebut berdampak terhadap  jumlah Sumberdaya 

Manusia (SdM) yang diperkerjakan dalam industri perbankan syariah di 

Indonesia. Selama tahun 2005 sampai dengan Juni 2015 jumlah SdM telah 

mengalami peningkatan sebesar 693 persen.  
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 Perkembangan perbankan syariah di Indonesia selama periode 2005 

sampai dengan Juni 2015 tidak hanya dicerminkan dari perkembangan 

kelembagaan bank syariah, kinerja syariah juga mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat diukur dari total aset dan Financing Deposite Ratio (FDR) pada industri 

perbankan syariah. Total aset perbankan syariah  sampai dengan Juni 2015 

mencapai Rp 272, 39 triliun, dimana jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan 

pada tahun 2005 yang pada saat itu total aset yang dimiliki oleh perbankan syariah 

hanya mencapai Rp 20,88 triliun.  

 Sementara itu, jika dilihat dari rasio FDR industri perbankan syariah 

selama periode 2005 sampai dengan Juni 2015 mengalami fluktuasi. Rasio FDR 

BUS dan UUS pada Juni 2015 sebesar 96,52 persen, dimana rasio ini lebih kecil 

dibandingkan rasio FDR dari BPRS yang selalu di atas 100 persen selama periode 

tersebut. Namun demikian, jika  dibandingkan dengan kinerja perbankan umum 

konvensional dengan kinerja perbankan syariah (BUS dan UUS) yang disajikan 

dalam Gambar 1, maka  kinerja dari perbankan syariah dalam menyalurkan 

pembiayaan lebih baik daripada kinerja perbankan konvensional dalam 

menyalurkan kredit. Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa sampai 

dengan Juni 2015, rasio FDR sebesar 96,52 persen sementara rasio LDR hanya 

mencapai 88,46 persen. 

 

 
Gambar 1 Perbandingan FDR dan LDR periode 2005-Juni 2015  

 

 Namun demikian, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di 

Indonesia memiliki pangsa pasar yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

kredit yang disalurkan oleh perbankan konvensional di Indonesia, seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 2: 

 

 
Gambar 2  Market share penyaluran pembiayaan dan kredit periode 2005- 

  Juni 2015 
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Berdasarkan pada Gambar 2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 pembiayaan 

yang disalurkan oleh perbankan syariah hanya memiliki pangsa pasar sebesar 2,14 

persen, sementara kredit yang disalurkan oleh perbankan konvensional sebesar 

97.86 persen.  Namun demikian, pangsa pasar pembiayaan bank syariah dari 

tahun 2005 sampai dengan Juni 2015 terus mengalami peningkatan hingga 

mencapai 5,02 persen pada Juni 2015.  

 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Penyaluran dana merupakan kegiataan utama perbankan. Penyaluran dana 

dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan, sementara penyaluran dana 

dalam perbankan konvensional disebut dengan kredit. Pembiayaan merupakan 

suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang 

membutuhkan, dengan menggunakan dana yang telah berhasil dihimpun oleh 

perbankan syariah. Aktivitas pembiayaan memiliki peranan yang penting bagi 

bank komersial, dalam hal ini khususnya bagi bank syariah. Untuk mendapatkan 

keuntungan yang besar, pengelolaan kredit atau pembiayaan secara efektif dan 

efisien perlu dilakukan. Oleh karena itu, seharusnya perbankan memperhatikan 

berbagai faktor dan aspek  yang harus dipertimbangkan terhadap masalah 

penyaluran dana kepada masyarakat. 

 Selain sebagai sumber pendapatan bagi perbankan, menurut  Susanti 

(2010) bahwa kredit maupun pembiayaan dapat membantu pemerintah dalam 

meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya guna suatu 

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kredit maupun 

pembiayaan merupakan salah satu alat untuk menjaga keseimbangan peredaran 

uang di masyarakat. Hal ini didukung oleh Rivai dan Vithzal (2006).  Menurut 

Rivai dan Vithzal (2006) bahwa dalam menunjang dunia perekonomian, 

perdagangan, dan keuangan, kredit memiliki beberapa fungsi penting sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan daya guna (utility) modal/uang 

Bank meningkatkan kegunaan dana yang disimpan oleh masyarakat dalam 

bentuk kredit, sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pengusaha 

dan masyarakat untuk kepentingan  usaha. 

2. Meningkatkan daya guna (utility) suatu barang 

Melalui kredit yang diberikan oleh bank, permodalan produsen akan 

meingkatkan daya guna barang yang pada awalnya tidak berarti menjadi 

barang yang bermanfaat. 

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Kredit menciptakan kegairahan dalam berusaha, dimana hal ini akan 

meningkatkan peredaran uang di masyarakat.  

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Untuk menciptakan dan menjaga stabilitas ekonomi, kredit berperan dalam 

penyaluran dana ke dalam sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor 

utama yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

dalam jangka panjang. 
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5. Meningkatkan pendapatan nasional. 

Kredit akan digunakan oleh para pemain bisnis untuk memperluas usaha 

dan menghasilkan laba. Ketika laba yang diperoleh digunakan kembali 

dalam struktur permodalan, maka akan terjadi peningkatan pendapatan 

secara terus-menerus. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional. 

  Penyaluran pembiayaan 

 di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan untuk pembiayaan 

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) serta selain UKM. Menurut Bank Indonesia, 

pembiayaan untuk UKM merupakan pembiayaan kepada para debitur yang 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliyar 

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan ataupun memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Sementara 

itu, pembiayaan untuk selain UKM merupakan pembiayaan kepada para debitur 

yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan ataupun memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).  

 

 
Gambar 3 Pembiayaan berdasarkan Golongan Periode 2010-Juni 2015 

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berdampak pada 

peningkatan penyaluran pembiayaan pada periode tersebut. Pada Gambar 3, dapat 

diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah pada periode 

2010 sampai dengan 2015 telah mengalami peningkatan dengan mayoritas 

pembiayaan disalurkan kepada golongan UKM selama periode 2010 sampai 

dengan periode 2013. Namun demikian, setelah periode tersebut pembiayaan 

mayoritas disalurkan kepada golongan Non UKM padahal di Indonesia mayoritas 

unit usahanya merupakan unit usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah), sementara usaha besar hanya sedikit sekali, dimana hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Selain itu, di Indonesia unit usaha UMKM memberikan kontribusi besar 

terhadap perekonomian di Indonesia. Kontribusi UMKM dibidang perekonomian, 

diantaranya memberikan sumbangan Produk Domestik Bruto (PDB), membuka 

lapangan pekerjaan, serta meningkatkan nilai ekspor. Selain itu, menurut Firdausy 

(2005) dan LIPI (2012) menyatakan bahwa UMKM juga memiliki peran yang 

penting dalam percepatan penanggulangan kepemiskinan. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2015) 

Gambar 4 Jumlah UMKM dan Usaha Besar di Indonesia periode 2005-2013 

 

Pentingnya peran UMKM di Indonesia sementara banyak UMKM yang 

mengalami keterbatasan dana untuk mengembangkan bisnisnya dapat dijadikan 

suatu peluang bagi perbankan untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Namun 

demikian, perbankan  syariah sejak tahun 2014 menyalurkan dananya mayoritas 

ke selain UKM. Terkait dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait 

pembiayaan pada perbankan syariah pada golongan UKM dan selain UKM.  

Berdasarkan literature review, telah ditemukan adanya pengaruh faktor 

internal dan eksternal terhadap aktivitas penyaluran dana yang dimiliki apabila 

faktor-faktor tersebut diuji secara simultan. Namun demikian, apabila faktor-

faktor tersebut diuji secara parsial, telah ditemukan adanya research gap. 

Misalnya pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran dana atau 

pembiayaan pada perbankan,  penelitian Pratama (2010) telah menemukan bahwa 

DPK berpengaruh signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah, akantetapi 

hasil penelitian ini tidak dapat ditemukan oleh Darma dan Rita (2011).    

Hasil penelitian Darma dan Rita (2011) adalah DPK  berpengaruh tidak 

signifikan terhadap tingkat penguliran dana bank syariah. Selain itu, research gap 

juga terjadi ketika meneliti pengaruh Inflasi terhadap penyaluran dana atau 

pembiayaan perbankan. Darma dan Rita (2011) telah menemukan adanya 

pengaruh antara inflasi terhadap penyaluran dana atau pembiayaan pada suatu 

perbankan, sementara Veratama (2014) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap pengguliran dana bank syariah. 

Bertolak dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait 

dengan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal terhadap Penyaluran 

Pembiayaan Bank Syariah”. Perumusan masalah akan penelitian ini, antara lain 

: 

1. Bagaimana pendistribusian pembiayaan perbankan syariah pada 

masing-masing daerah di Indonesia? 

2. Apakah faktor eksternal dan faktor internal dapat mempengaruhi 

penyaluran pembiayaan pada golongan UKM maupun golongan selain 

UKM? 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi aktivitas bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan 

pembiayaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisis pendistribusian pembiayaan perbankan syariah pada 

masing-masing daerah di Indonesia  

2. Menganalisis faktor eksternal (Tingkat Bonus SBIS, Inflasi) dan faktor 

internal (DPK, NPF, ROA, FDR) yang dapat mempengaruhi 

penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank syariah di 

Indonesia untuk golongan UKM dan golongan selain UKM. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

perbankan syariah di Indonesia, peneliti, peneliti selanjutnya, terkait dengan 

distribusi penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia serta faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada bank syariah 

untuk golongan UKM dan golongan selain UKM. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini hanya dibatasi pada kegiataan usaha pembiayaan pada Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia, serta tidak 

memasukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada kurun waktu 2010 

sampai dengan 2015. Penelitian ini membandingkan faktor eksternal (Tingkat 

Bonus SBIS, Inflasi) dan faktor internal (DPK, NPF, ROA, FDR) terhadap jumlah 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk golongan UKM dan 

golongan selain UKM yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Bank Syariah 

 

 Judisseno (2005) berpendapat bahwa pada hakekatnya, bank merupakan 

suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent of 

development. Fungsi sebagai agent of trust menekankan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat, melalui 

rekening giro, tabungan, dan deposito. Sementara, fungsi perbankan sebagai agent 

of development menekankan fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan yang 

berperan dalam penyaluran dana masyarakat melalui kredit. Fungsi perbankan 

sebagai agent of trust serta agent of development telah tertuang dalam Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
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