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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bisnis perbankan, termasuk perbankan syariah, sarat dengan risiko yang
dapat mengganggu kegiatan operasionalnya. Risiko perbankan yang paling
esensial sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi intermediasi yaitu risiko
kredit (credit risk) atau dalam istilah perbankan syariah sering juga disebut
sebagai risiko pembiayaan (financing risk). Risiko kredit merupakan potensi
kerugian bagi bank yang terjadi ketika nasabah peminjam (debitur) atau nasabah
yang menerima pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank.
Risiko kredit merupakan sumber risiko yang paling dominan di industri
perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional (Sundararajan 2004).
Bahkan dapat dikatakan bahwa risiko kredit merupakan sumber risiko utama
dalam sistem keuangan serta merupakan salah satu elemen penting dalam
penilaian risiko sistemik terhadap kerentanan sistem keuangan (Nursechafia dan
Abduh 2014).
Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat risiko
kredit adalah rasio Non Performing Loan (NPL) untuk perbankan konvensional
atau Non Performing Financing (NPF) untuk perbankan syariah. Berdasarkan data
pada Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang
dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
perkembangan rasio NPF Bank Umum Syariah (BUS) lebih tinggi dari pada rasio
NPL Bank Umum Konvensional (BUK) sebagaimana terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1 Perkembangan rasio NPL BUK dan NPF BUS
Sejak Maret 2010 sampai dengan Juni 2016, secara agregat, rasio NPF
BUS selalu lebih besar dari pada rasio NPL BUK. Bahkan, dalam dua tahun
terakhir, rasio NPF BUS mencapai hampir dua kali lipat dari rasio NPL BUK.
Pada posisi Juni 2016, rasio NPF BUS mencapai 5.68% sementara rasio NPL
BUK hanya sebesar 2.95%.
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Data tersebut menunjukkan suatu gejala yang cukup mengkhawatirkan
mengenai risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kekhawatiran itu
didasarkan pada kondisi bahwa kinerja rasio NPF perbankan syariah dapat
mengirimkan sinyal yang lebih cepat mengenai terjadinya krisis keuangan
dibandingkan perbankan konvensional (Adebola et al. 2011). Hal tersebut sangat
wajar karena perbankan syariah antara lain menggunakan konsep bagi hasil (profit
and loss sharing) dari pada konsep bunga (riba). Di samping itu, perbankan
syariah juga memiliki prinsip bahwa semua transaksi harus didasarkan pada
transaksi ekonomi yang riil dan melibatkan aset yang berwujud (Beck et al. 2012).
Dengan demikian, melihat rasio NPF yang relatif tinggi tersebut, terdapat indikasi
yang cukup kuat bahwa kinerja sektor riil saat ini sedang mengalami penurunan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani (2013) yang menyimpulkan
bahwa risiko pembiayaan perbankan syariah sensitif terhadap sektor riil.
Mengacu pada pendapat Gordy dan Lutkebohmert (2013), salah satu
sumber utama risiko pembiayaan dalam portofolio yaitu systematic risk yang
mewakili pengaruh dari perubahan faktor makroekonomi dan kondisi pasar
keuangan yang tidak diharapkan terhadap kinerja debitur. Meskipun sensitivitas
setiap debitur terhadap systematic risk berbeda-beda, namun beberapa perusahaan
sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Oleh karenanya, systematic risk
tidak dapat dihindari dan hanya sebagian yang dapat didiversifikasi.
Dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam kurun waktu tahun 20122015, perkembangan makroekonomi yang kurang menguntungkan atau
mengalami penurunan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya diduga
merupakan faktor penyebab menurunnya sektor riil. Pertumbuhan ekonomi
cenderung mengalami perlambatan disertai dengan tingkat inflasi tahunan
meningkat tajam langsung berdampak terhadap penurunan kinerja sektor riil, baik
korporasi maupun rumah tangga. Begitu pun halnya dengan tren penurunan harga
komoditas ekspor seperti batubara, crude palm oil (CPO), minyak, karet, dan kopi
yang juga turut memperburuk kondisi keuangan sektor riil.
Untuk merespon perkembangan makroekonomi tersebut di atas, Bank
Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan suku bunga kebijakan yang
sebelum Agustus 2016 dikenal dengan nama BI Rate. BI Rate ditetapkan secara
bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank
Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang
untuk tujuan kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai tukar rupiah baik terhadap
harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi maupun terhadap mata uang
negara lain. Sejalan dengan perkembangan makroekonomi di atas, perkembangan
BI Rate juga mengalami peningkatan khususnya sejak bulan Juni 2013 sampai
dengan Januari 2015. Selama kurun waktu tersebut, Bank Indonesia sudah enam
kali menaikkan BI Rate dari 5.75% menjadi 7.75%.
Peningkatan BI Rate tersebut pada gilirannya diikuti dengan
perkembangan suku bunga perbankan baik suku bunga dana pihak ketiga (DPK)
maupun suku bunga kredit. Perbankan syariah, walaupun mengharamkan bunga
karena adanya unsur riba di dalamnya, namun di negara yang menganut dual
banking system seperti Indonesia, sangat sulit untuk membebaskan dirinya dari
pengaruh bunga. Peningkatan suku bunga dana di bank konvensional akan diikuti
dengan peningkatan biaya dana di bank syariah (Bacha 2014) dan pada tahap
selanjutnya adalah peningkatan imbal hasil pembiayaan kepada nasabah. Kondisi
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tersebut menambah permasalahan bagi sektor riil. Setelah sektor riil dihadapkan
pada permasalahan inflasi, penurunan harga komoditas dan depresiasi Rupiah,
sektor riil juga dihadapkan pada meningkatnya kewajiban kepada perbankan
sebagai akibat dari peningkatan BI Rate.
Kondisi tersebut menyebabkan profitabilitas sektor korporasi mengalami
penurunan. Hal tersebut tercermin dari rasio return on equity (ROE) korporasi
yang menurun dari 12.22% (2012) menjadi 10.33% (2013) dan 10.68% (2014).
Bahkan di bulan September 2015, ROE kembali turun menjadi 7.00%. Hal yang
serupa juga terjadi pada sektor rumah tangga yang terkena imbas dari penurunan
kinerja perekonomian. Salah satu indikasinya adalah meningkatnya porsi
pengeluaran rumah tanggal untuk keperluan konsumsi sebagai dampak dari
meningkatnya harga-harga yaitu dari 67.46% (2012) menjadi 69.46% (2015).
Sebaliknya, porsi untuk tabungan dan cicilan pinjaman menurun dari 32.54%
(2012) menjadi 30.54% (2015).
Permasalahan pada sektor riil akan berpengaruh pada permasalahan di
sektor keuangan khususnya perbankan. Hal tersebut karena sangat banyak pelaku
usaha maupun rumah tangga yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari
perbankan. Berbagai permasalahan di atas pada intinya mengakibatkan terjadinya
penurunan daya beli dan penurunan kemampuan membayar (repayment capacity)
masyarakat untuk semua kewajibannya, termasuk kewajiban kepada perbankan.
Masyarakat kemudian dihadapkan pada kondisi bahwa tidak semua kebutuhan
dapat dipenuhi dengan tingkat pendapatan yang relatif sama. Kebutuhan untuk
membayar kewajiban kepada bank mungkin merupakan salah satu kebutuhan
yang tidak dapat dipenuhi tersebut. Dengan demikian, penurunan kondisi
keuangan sektor riil akan langsung berdampak pada peningkatan risiko
pembiayaan perbankan syariah.
Secara individual, dampak penurunan sektor riil dirasakan berbeda untuk
setiap BUS. Rasio NPF BUS secara individual per Juni 2016 berkisar antara
0.55% sampai dengan 28.96%. Terdapat lima BUS yang memiliki rasio NPF di
atas 5% yaitu BUS 1 (7.20%), BUS 2 (12.03%), BUS 4 (16.92%), BUS 6
(5.58%), dan BUS 11 (28.96%). Beberapa di antaranya merupakan BUS dengan
volume usaha yang tinggi yang dapat memengaruhi nilai rasio NPF BUS secara
agregat. Namun demikian, beberapa BUS lainnya dapat menjaga rasio NPF pada
tingkat yang relatif rendah seperti BUS 10 (0.55%), BUS 8 (2.70%), dan BUS 5
(2.80%).
Dengan melihat profilnya, BUS dengan rasio NPF yang tinggi
diindikasikan memiliki kelemahan dalam penerapan manajemen risiko
pembiayaan. Hal tersebut tercermin dari tingkat konsentrasi pembiayaan yang
relatif tinggi pada sektor ekonomi tertentu atau pada debitur inti. Sebagai contoh,
BUS 11, yang memiliki rasio NPF tertinggi (28.96%), menyalurkan pembiayaan
yang relatif terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan yang mencapai 28.13%
dari total pembiayaan. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar NPF BUS 11
yang mencapai 50.89% dari total NPF. Di samping itu, BUS 11 juga memiliki
tingkat konsentrasi pembiayaan yang sangat tinggi kepada debitur inti yang
mencapai 94.52%.
Tingginya rasio NPF akan memengaruhi kinerja perbankan syariah baik
secara finansial maupun non-finansial. Secara finansial, kondisi tersebut antara
lain akan menurunkan profitabilitas dan permodalan karena kewajiban BUS untuk
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membentuk biaya penurunan nilai pembiayaan yang lebih tinggi. Sementara itu,
dampak non-finansialnya adalah bahwa kondisi tersebut dapat memengaruhi citra
perbankan syariah yang kurang mampu mengelola pembiayaan dengan baik.
Dampak selanjutnya adalah bahwa kondisi tersebut akan menurunkan tingkat
kepercayaan baik dari nasabah penyimpan maupun masyarakat pada umumnya
terhadap perbankan syariah. Hal tersebut jelas menjadi kontraproduktif di saat
perbankan syariah terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri
perbankan.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa di samping perkembangan
makroekonomi, faktor-faktor spesifik individual bank juga memiliki pengaruh
tersendiri terhadap tinggi rendahnya risiko pembiayaan bank syariah. Setiap BUS
memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi volume usaha, fokus bisnis,
kapasitas modal, maupun dari sisi kualitas manajemen, sumber daya manusia, dan
sebagainya. Perbedaan karakteristik seperti itulah yang diduga menyebabkan
perbedaan respon terhadap perkembangan makroekonomi yang pada akhirnya
menimbulkan perbedaan dampaknya terhadap risiko pembiyaan masing-masing
BUS.
Dengan latar belakang tersebut, sangat penting bagi seluruh perbankan
syariah, baik manajemen bank, regulator, akademisi, maupun pihak lainnya yang
berkepentingan dengan perbankan syariah untuk mengetahui dan mengukur
faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi risiko pembiayaan perbankan
syariah baik dalam kondisi umum maupun pada kondisi yang lebih spesifik yaitu
pada saat kinerja perekonomian sedang menurun. Selanjutnya, para pemangku
kepentingan dapat secara sinergis merumuskan langkah-langkah yang diperlukan
untuk dapat menurunkan dan menjaga risiko pembiyaan perbankan syariah pada
tingkat yang relatif rendah. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis risiko
pembiayaan dan faktor penentunya dan diberi judul “Analisis Risiko Pembiayaan
dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia”.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Variabel makroekonomi (eksternal) dan variabel spesifik bank (internal) apa
saja yang memengaruhi risiko pembiayaan industri perbankan syariah yang
relatif tinggi?
2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi (eksternal) dan variabel spesifik
bank (internal) terhadap risiko pembiayaan industri perbankan syariah pada
saat kinerja perekonomian sedang menurun?
3. Bagaimana seharusnya perbankan syariah dan regulator memitigasi risiko
pembiayaan?
Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah
sebagai berikut:
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1. Melakukan analisis mengenai hubungan dan signifikansi pengaruh variabel
makroekonomi (eksternal) dan variabel spesifik bank (internal) terhadap risiko
pembiayaan industri perbankan syariah.
2. Melakukan analisis mengenai hubungan dan signifikansi pengaruh variabel
makroekonomi (eksternal) dan variabel spesifik bank (internal) terhadap risiko
pembiayaan industri perbankan syariah pada saat kinerja perekonomian
sedang menurun.
3. Merekomendasikan kebijakan manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh
perbankan syariah dan regulator agar risiko pembiayaan tetap terjaga pada
tingkat yang relatif rendah.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sebanyakbanyaknya pihak, antara lain:
1. Bagi industri perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat memperkaya proses
manajemen risiko di internal bank khususnya terkait dengan risiko
pembiayaan termasuk pelaksanaan stress testing untuk mengetahui potensi
kerugian yang diakibatkan karena perubahan faktor-faktor makro sebagai
bahan pendukung dalam pengambilan keputusan manajerial.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas mikroprudensial, hasil
penelitian ini dapat memperkaya proses penilaian tingkat kesehatan bank
syariah khususnya terkait dengan profil risiko pembiayaan individual bank
serta sebagai bahan dalam formulasi tindakan pengawasan (supervisory
action) yang perlu dilakukan.
3. Bagi Bank Indonesia selaku pengawas makroprudensial, hasil penelitian ini
dapat dijadikan referensi dalam penilaian risiko sistemik.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi materi yang dapat
dikembangkan dan dikontribusikan bagi pengembangan perbankan syariah di
Indonesia serta dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pembanding untuk
penelitian selanjutnya.
5. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN), penelitian ini dapat menjadi masukan
untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya risiko ketidakpatuhan perbankan
syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
6. Bagi publik, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan
khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan
perbankan syariah dan cara untuk memitigasi risiko tersebut.
Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat relatif luasnya bahan penelitian ini, maka penulis melakukan
pembatasan permasalahan sehingga ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Perbankan syariah terbatas pada Bank Umum Syariah (BUS) sehingga objek
penelitian ini tidak termasuk data pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder serta tidak melakukan pengamatan
lapangan terhadap bank syariah.
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3. Risiko lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan tidak secara khusus
dibahas namun diasumsikan pengaruh risiko-risiko lain telah tercakup dan
tercermin dalam analisis risiko pembiayaan.
4. Variabel-variabel yang menjadi objek penelitian meliputi variabel
makroekonomi (eksternal) dan variabel spesifik bank (internal). Variabel
makroekonomi meliputi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan
menggunakan proksi Industrial Production Index (IPI), Indeks Penjualan Riil
(IPR), suku bunga kebijakan bank sentral setelah dikurangi inflasi (BI Rate
Riil), dan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Sementara itu, variabel
spesifik bank meliputi ekspansi pembiayaan, porsi pembiayaan terhadap total
aset, permodalan, profitabilitas, kecukupan pencadangan kerugian
pembiayaan, dan porsi pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi yaitu
sektor real estate.
5. Penelitian ini menggunakan data dengan periode waktu dari Desember 2011
sampai dengan Juni 2016. Khusus untuk kondisi kinerja perekonomian yang
sedang menurun mengambil periode waktu dari Februari 2013 sampai dengan
Januari 2015. Adapun kondisi kinerja perekonomian yang sedang menurun
diindikasikan dengan kecenderungan peningkatan BI Rate karena pada
dasarnya peningkatan BI Rate merupakan sinyal pengetatan moneter dari
Bank
Indonesia
untuk
merespon
penurunan
indikator-indikator
makroekonomi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, time series
kecenderungan peningkatan BI Rate terakhir kali terjadi pada kurun waktu
Februari 2013 sampai dengan Januari 2015 yaitu dari 5.75% menjadi 7.75%.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
Definisi Risiko dan Manajemen Risiko
Dalam pengertian umum, risiko merupakan sesuatu yang kurang
menyenangkan sebagai akibat dari suatu perbuatan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia). Sementara itu, dari beberapa literatur keuangan diperoleh beberapa
definisi mengenai risiko. Khan dan Ahmed (2001) mengatakan bahwa risiko
muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil di masa depan namun
kita tidak mengetahui hasil akhir yang benar-benar akan terjadi. Hal yang serupa
juga disampaikan oleh Elgari (2003) yang mendefinisikan risiko sebagai suatu
kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang tidak diinginkan (undesirable
event) yang kemunculannya tidak pasti, sementara setiap kejadian yang pasti akan
terjadi bukanlah merupakan suatu risiko.
Dalam konteks perusahaan, Thijs (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa
ketidakpastian di masa mendatang tersebut dapat memengaruhi pencapaian tujuan
perusahaan, termasuk tujuan strategis, operasional, finansial, dan kepatuhan. Di
samping itu, dalam konteks yang lebih spesifik lagi yaitu perbankan, Karim
(2006) mendefinisikan risiko sebagai suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated)
yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

