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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Peranan yang menonjol dari industri jasa pembiayaan adalah menyediakan 

dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk 

keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan 

dipakai sendiri (konsumsi). Dana yang disalurkan oleh industri jasa pembiayaan 

kepada masyarakat diharapkan akan dapat bermanfaat untuk mendorong 

perkembangan perekonomian nasional. 

Peraturan Menteri Keuangan RI No 43/PMK.010/2012 tentang Uang 

Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan 

menetapkan ketentuan uang muka (Down Payment) minimal 20% - 25% dari 

harga jual, menjadikan perolehan jumlah kredit yang diterima oleh perusahaan 

pembiayaan menurun, kondisi ini mengharuskan perusahaan pembiayaan 

menerapkan strategi baru untuk tetap mempertahankan pangsa pasar. Hal ini juga 

diiringi oleh perlambatan ekonomi secara global. 

Strategi yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan pembiayaan 

adalah dengan menambahkan unit usaha baru dengan mengusung prinsip syariah. 

Perbedaan pembiayaan secara konvensional dengan syariah yang paling terlihat 

adalah pada perolehan profit, pembiayaan secara konvensional memperoleh profit 

dari suku bunga yang diterapkan sementara pembiayaan secara syariah didapatkan 

dari margin penjualan yang sudah disepakati di awal transaksi. Unit pembiayaan 

secara syariah mulai meningkat secara signifikan sejak munculnya kebijakan yang 

ditetapkan terkait dengan uang muka pada tahun 2012.Jumlah unit bisnis syariah 

dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1Jumlah perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah tahun 2011 – 2015 

Jenis Perusahaan 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

Perusahaan pembiayaan 

murni syariah 

2 2 2 3 3 

Perusahaan pembiayaan 

yang punya unit usaha 

syariah 

12 33 42 41 37 

Jumlah 14 35 44 44 40 

Sumber: OJK (2016) 

 

Dari Tabel 1 dapat terlihat jumlah perusahaan pembiayaan yang 

menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah meningkat sekitar 150% atau 

bertambah 21 unit menjadi 35 perusahaan pembiayaan, dan penambahan unit 

usaha berdasarkan prinsip syariah ini terus bertambah hingga tahun 2014. 

Hal ini selaras dengan pertumbuhan yang signifikan terhadap jumlah asset 

dan piutang yang disalurkan oleh pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sejak 

tahun 2012 yang tersaji dalam Gambar 1. 
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Sumber: OJK (2016) 

Gambar 1Pertumbuhan total aset dan piutang pembiayaan syariah tahun 2011– 

2015 

 

 Pada Gambar 1 terlihat peningkatan yang signifikan dari total asset yang 

dimiliki dan jumlah piutang yang disalurkan oleh pembiayaan syariah sejak tahun 

2012 dan kemudian cukup stabil hingga akhir tahun 2015. 

Namun total asset dan piutang pembiayaan secara syariah masih lebih 

kecil dibanding dengan total asset dan piutang pembiayaan secara konvensional. 

Data mengenai perbandingan total asset dan jumlah piutang yang telah disalurkan 

oleh pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah terlampir pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: OJK (2016) 

Gambar 2 Perbandingan aset dan piutang perusahaan pembiayaan berdasarkan  

prinsip syariah dengan perusahaan pembiayaan tahun 2015  

 

Dari total aset yang dimiliki dan piutang yang disalurkan oleh pembiayaan 

syariah memperlihatkan peluang pasar pembiayaan syariah masih dapat 

dikembangkan. Hal ini didasari pada masih tingginya potensi pasar IKNB syariah 

yang belum tergarap dan antusiasme para pelaku IKNB untuk menjalankan 

kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah, baik dengan cara mendirikan 

perusahaan syariah yang baru (full syariah) maupun unit usaha syariah. 

Untuk dapat mempertahankan dan memperbesar pangsa pasar IKNB 

syariah, Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) menyusun Roadmap IKNB Syariah yang 

merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri dan seluruh stakeholder terkait 
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arah kebijakan dan pengembangan IKNB Syariah. Penyusunan Roadmap Syariah 

didasarkan atas kajian atau penelitian yang dilakukan OJK terhadap 

perkembangan IKNB Syariah.Hasil kajian tersebut telah menghasilkan beberapa 

isu strategis yang dihadapi oleh setiap sektor industri. Dalam kaitan penyusunan 

Roadmap IKNB Syariah, isu – isu strategis IKNB Syariah menjadi dasar 

penyusunan rencana aksi 

Pada industri pembiayaan, Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) telah 

mengeluarkan kebijakan terkait perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan 

pembiayaan. Kebijakan yang tertuang pada POJK No. 28/POJK.05/2014 

menjelaskan bahwa multifinance yang memiliki portofolio syariah sebanyak 50% 

dari total bisnis atau lima tahun dari POJK tersebut di sah kan wajib melakukan 

spin off syariah (pemisahan unit bisnis syariah). 

Peneliti yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan terdapat beberapa 

alasan lain untuk melakukan spin off selain adanya regulasi. Lan et al. (2015) 

menyatakan beberapa hal yang memungkinkan untuk memotivasi perusahaan 

untuk melakukan spin off adalah: 

1. Mengkonsolidasi departemen bisnis yang tidak efisien. Keberagaman 

diversifikasi dapat mengurangi sinergi. Reorganisasi perusahaan dapat 

meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya 

2. Memperkuat bisnis utama. Bisnis utama mungkin menghadapi persaingan 

yang ketat dengan masuknya pesaing baru dalam sebuah industri. Spin off 

dapat mencegah pengambilalihan persaingan dan memperkuat bisnis utama. 

3. Meningkatkan performa dan efisiensi operasional 

4. Aliasi strategis untuk mendapatkan dana luar dan teknologi baru 

5. Perusahaan sedang terdevaluasi karena fakta bahwa bisnis tidak dapat 

bersaing dipasar 

6. Penghematan pajak dan penggalangan dana. Perusahaan dapat melakukan 

spin off untuk mengurangi pajak atau melakukan IPO untuk memisahkan 

diri. 

7. Diwajibkan untuk melakukan spin off untuk menghindari memonopoli 

pasar 

Peraturan untuk mendukung proses spin off pada industri pembiayaan 

telah dituangkan dalam beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Namun 

sejak diberlakukannya POJK tersebut belum ada perusahaan yang melakukan 

pemisahan unit bisnis syariah nya, selain asset yang dihasilkan masih sangat kecil 

serta potensi pasar yang belum terkelola dengan baik. 

Hal ini didukung oleh pernyataan dari wawancara dengan Dr. Oni Sahroni 

yang menyatakan pembiayaan syariah di Indonesia masih rendah pertumbuhannya 

jika dibandingkan dengan pembiayaan syariah di Malaysia, hal ini paling utama 

disebabkan karena peran pemerintah dan regulator dalam memberikan insentif 

yang sangat besar kepada industri dan juga memberikan edukasi yang cukup 

terhadap masyarakatnya. 

 Di Indonesia, spin off syariah sebagian besar telah dilakukan pada industri 

perbankan contohnya adalah Bank Syariah Mandiri yang didirikan dengan 

mengambil alih bank konvensional Bank Susila Bakti menjadi full pledge bank 

syariah setelah krisis moneter ditahun 1999. Bank Mega Syariah didirikan dengan 

mengambil alih bank konvensional Bank Umum Tugu ditahun 2004 (Siswantoro, 

2014). BRI melakukan spin off dengan mengambil alih bank konvensional Bank 
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Jasa Arta dan menjadi BRI Syariah ditahun 2008, BNI Syariah semula bernama 

Unit Usaha Syariah BNI yang merupakan anak perusahaan PT BNI (Persero), Tbk 

dan sejak 2010 menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. Bank BNI 

Syariah. Contoh lainnya pada industri asuransi yakni PT. Asuransi Jasindo syariah 

yang resmi spin off dari induk usahanya PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) 

pada tanggal 02 Mei 2016 setelah OJK memberikan izin operasinya dengan 

mengeluarkan keputusan No.KEP-22/D05/2016 (CNN Indonesia, 02 Mei 2016). 

Namun kebijakan spin off yang telah lebih dulu diterapkan pada industri 

perbankan tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank 

syariah yang dihasilkan dari spin off, hal ini disebabkan biaya operasional pada 

bank syariah yang dihasilkan dari spin off lebih tinggi dibandingkan pendapatan 

operasional, terutama diperiode awal spin off. Oleh karena itu bank syariah yang 

dihasilkan dari spin offakan lebih berhati – hati agar tidak menambah biaya 

operasional portofolio pembiayaan (Al Arif, 2015). Hal ini didukung hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Al Arif et al. (2017) yang menyatakan 

variabel BOPO menunjukkan efek yang negatif terhadap pertumbuhan aset pada 

bank syariah hasil spin off. 

Pada Industri pembiayaan, Adira Finance sebagai salah satu perusahaan 

pembiayaan terbesar di Indonesia telah memiliki cabang yang sudah tersebar 

diseluruh Indonesia telah memiliki unit usaha syariah.Unit Usaha Syariah (UUS) 

didirikan pada 15 Juni 2012 dan berada dibawah Marketing Directorate. Sejak 

didirikan UUS memiliki kecenderunganperformance yang sangat baik terbukti 

dari jumlah amount yang dimiliki dan total unit yang dibiayai selama tiga tahun 

terakhir. Pertumbuhan penjualan unit usaha syariah Adira Finance dari tahun 2012 

– 2015 tersaji pada Tabel 2. 

 

Tabel 2Pertumbuhan penjualan unit usaha syariah Adira Finance tahun 2012  

2015 

Penjualan pembiayaan syariah (dlm juta rupiah) 

Tahun  2012 2013 2014 2015 

Jumlah (dlm juta) 6,107,897 672,326 2,378,067 4,523,333 

Pertumbuhan (%) - -88.99% 253.71% 90.21% 

Unit 411,885 48,699 163,236 254,482 

Pertumbuhan (%) - -88.18% 235.19% 55.90% 

Sumber: ADMF (2017) 

 

Dari Tabel 2 dapat dilihat UUS Adira Finance mengalami pertumbuhan 

yang signifikan selama tiga tahun terakhir, hal ini selaras dengan pertumbuhan 

total aset ditahun 2015 sebesar 18,7% menjadi 33,7% ditahun 2016. 

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas tanggal 08 Juni 2015, UUSAdira 

Finance telah memberikan kontribusi terhadap total penjualan sebesar 12% 

dengan peningkatan penjualan sebesar 90% dibanding tahun 2014. Pertumbuhan 

penjualan UUS menyebabkan market share disetiap tahun nya ikut mengalami 

peningkatan. Perbandingan total penjualan pembiayaan syariah dan penjualan 

pembiayaan konvensional tahun 2012 – 2016 disampaikan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3Perbandingan penjualan pembiayaan syariah dan pembiayaan  

konvensional UUS Adira Finance tahun 2012 – 2015 

Total Penjualan 2012 2013 2014 2015 

Syariah (dlm juta) 6,107,897 672,326 2,378,067 4,523,333 

Konvensional (dlm juta) 26,193,987 33,067,154 31,701,683 26,005,139 

Total Sales (dlm juta) 32,301,884 33,739,480 34,079,750 30,528,472 

Market Share 19% 2% 7% 15% 
Sumber: ADMF (2017) 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat pertumbuhan market share pembiayaan syariah 

mengalami kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Hal ini 

disebabkan sebagian besar karena pengaruh perlambatan ekonomi  secara global 

dan penurunan nilai tukar mata uang, sehingga konsumen lebih memilih 

pembiayaan yang mengusung prinsip syariah dibandingkan dengan pembiayaan 

konvensional. 

 Melihat pertumbuhan yang positif terhadap market share UUS Adira 

Finance dan perolehan asset per tahun 2016, UUS Adira Finance memiliki potensi 

yang baik untuk dilakukan nya spin off. Namun berdasarkan pada performa 

industri perbankan yang lebih dulu melakukan spin off, UUS Adira Finance perlu 

melakukan studi kelayakan dan menganalisa lebih mendalamterkait beberapa 

rencana aksi jika dilakukan pemisahan unit bisnis (spin off) agar setelah dilakukan 

pemisahan unit bisnis pangsa pasar syariah dapat tetap dipertahankan dan 

memiliki pertumbuhan yang tetap positif. 

 

Perumusan Masalah 
 

Untuk memperbesar pangsa pasar syariah, Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) 

mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada POJK No 28/POJK.05/2014 

mengenai bahwa Multifinance yang memiliki portfolio syariah sebanyak 50% dari 

total bisnis atau lima tahun dari sejak POJK tersebut di sahkan wajib melakukan 

spin off (pemisahan unit bisnis syariah).Regulasi ini merupakan sebuah peluang 

yang dapat dimanfaatkan oleh industri pembiayaan untuk mengembangkan bisnis 

nya di pasar pembiayaan syariah. 

Namun kebijakan spin off yang telah lebih dulu diterapkan pada industri 

perbankan tidak memiliki dampak terhadap pertumbuhan pembiayaan pada bank 

syariah yang dihasilkan dari spin off, hal ini disebabkan biaya operasional pada 

bank syaiah yang dihasilkan dari spin off lebih tinggi dibandingkan pendapatan 

operasional, terutama diperiode awal spin off. Oleh karena itu bank syariah yang 

dihasilkan dari spin offakan lebih berhati – hati agar tidak menambah biaya 

operasional pada portofolio pembiayaan (Al Arif, 2015). Hal ini didukung hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Al Arif et al. (2017) yang menyatakan 

variabel BOPO menunjukkan efek yang negatif terhadap pertumbuhan aset pada 

bank syariah hasil spin off. 

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di 

Indonesia memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah berdiri sejak 15 Juni 
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2012. Unit usaha ini merupakan unit usaha yang memiliki potensi dan kapabilitas 

yang sangat baik, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan total aset dan jumlah 

piutang yang disalurkan selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan total aset dan 

total penjualan pembiayaan syariah UUS Adira Finance yang disalurkan tahun 

2013 – 2015 tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4Total aset dan jumlah piutang UUS Adira Finance tahun 2013-2015 

Tahun 2013 2014 2015 

Total Penjualan Syariah 

(dlm juta) 

672,326 2,378,067 4,523,333 

Total Aset Syariah (dlm 

juta) 3,637,459  3,421,210  5,040,466 
Sumber: ADMF (2017) 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat total penjualan dan total aset unit usaha 

pembiayaan syariah memiliki kecenderungan meningkat dan memiliki potensi 

untuk dilakukannya spin off. Namun berdasarkan pada performa industri 

perbankan yang lebih dulu melakukan spin off, UUS Adira Finance perlu 

melakukan studi kelayakan dan menganalisa lebih mendalamterkait beberapa 

rencana aksi jika dilakukan pemisahan unit bisnis (spin off), maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Bagaimana kelayakanUUS Adira Finance dengan aspek – aspek terkait 

kewajiban pemisahan unit bisnis syariah (spin off). 

2. Bagaimana strategi yang akan diterapkan terhadap unit usaha pembiayaan 

syariah Adira Finance menuju spin off. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah 

disampaikan sebelumnya, yaitu: 

1. Menganalisa kelayakan unit usaha syariah Adira Finance dalam memenuhi 

aspek – aspek pemisahan unit bisnis (spin off). 

2. Merumuskan strategi yang akan diterapkan terhadap unit usaha syariah 

Adira Finance menuju spinoff. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen atau pihak – pihak lain 

dalam melakukan analisa tentang faktor – faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pelaksanaan spin off pada industri pembiayaan. 

2. Sebagai tambahan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan 

regulasi mengenai kegiatan spin off dalam industri pembiayaan, sehingga 

dapat mendorong peningkatan kinerja pembiayaan syariah serta 

perekonomian nasional. 
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3. Sebagai tambahan referensi akademis dalam bidang Manajemen dan 

Bisnis, serta dasar bagi penelitian selanjutnya terkait kinerja pembiayaan 

syariah. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan gap yang terjadi antara kondisi 

dan kemampuan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan aspek – aspek mengenai 

kewajiban pemisahan unit bisnis syariah (spin off) di UUS Adira Finance. Selain 

itu penelitian ini juga mencakup perumusan langkah – langkah strategis unit usaha 

pembiayaan syariah menuju spin off. Informasi tersebut diperlukan sebagai 

tambahan informasi kepada UUS industri pembiayaan dalam implementasi spin 

off. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Landasan Teori 

 

Pembiayaan Syariah 

Rasyid (2016) mengatakan Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan 

konvensional.Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan perusahaan 

pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam (in complinace with 

syariah) yang bebas dari unsur riba, haram dan gharar. 

Tabash dan Dhankar (2014), Prinsip utama dari pembiayaan secara islam 

adalah melarang adanya Riba (bunga), Gharar (ambigu), spekulasi dan menutupi 

sebagian informasi dan menghilangkan informasi yang sebenarnya didalam 

sebuah kontrak. Teori keuangan islam mendukung pengembangan ekonomi secara 

langsung ke dunia ekonomi dan transaksi fisik termasuk melarang aktivitas dan 

produk yang merugikan, teori keuangan islam juga mempromosikan keadilan 

secara ekonomi dan social. Bank dengan prinsip islami telah mengembangkan 

enam model bentuk pembiayaan secara islami, yakni: 

1. Mudarabah (Trust Financing) 

2. Musyarakah (Partnership) 

3. Murabahah (Cost-plus profit) 

4. Ijara (Sale and leaseback) 

5. Salam (Future delivery) 

6. Istisna (Construction/manufacturing) 

Selanjutnya Tabash danDhankar (2014) menjelaskan pembiayaan secara 

islami seperti Murabahah, Mudharabah memiliki banyak keuntungan, bagi 

masyarakat dengan meningkatkan perdagangan dan produksi, sehingga 

menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan jumlah pengangguran dan 

pengentasan kemiskinan. 

Murabahah adalah salah satu fasilitas pembiayaan yang terkenal yang 

digunakan oleh perbankan syariah karena risikonya rendah. Total aset di bank 

syariah, 75% diperoleh dari aset Murabahah. Fasilitas Murabahah adalah 

pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pembeli pertama dan dijual kembali 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




