1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bank merupakan badan usaha yang berperan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam
bentuk kredit.Berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi dua yaitu bank
umum konvensional dan bank umum syariah. Sistem perbankan syariah di
Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan
ganda. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan kegiatan usahanya secara
konvensional dan sekaligus dapat melakukan kegiatan operasional berdasarkan
prinsip syariah.
Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis
mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan
kemampuan pembiayaan pada sektor-sektor perekonomian nasional. Adanya bank
syariah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
melalui produk pembiayaan bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah,
hubungan masyarakat dengan bank bukan lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi
menjadi hubungan kemitraan.
Tabel 1Peningkatan total bank umum syariah dan total aktiva perbankan syariah
Total Aktiva
TAHUN
BUS
UUS
(Miliar rupiah)
2009
6
25
66.090
2010
11
23
97.519
2011
11
24
145.467
2012
11
24
195.018
2013
11
23
242.276
2014
12
22
272.306
2015
12
22
296.262
2016
13
21
356.504
2017
13
21
424.181
Sumber : Bank Indonesia (2017)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari
dukungan Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Industri perbankan syariah di Indonesia mulai
berkembang pesat setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya
yaitu Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Regulasi tersebut menyebutkan
bahwa UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapatkan
ijin dari Bank Indonesia.
Pada Tabel 1 jumlah BUS pada tahun 2009 terdapat 6 BUS dan meningkat
menjadi 11 BUS pada tahun 2010. Kenaikan jumlah bank umum syariah tersebut
juga diikuti dengan kenaikan aset sebesar 48% pada tahun 2010. Dalam kurun

2
waktu kurang dari 10 tahun, tercatat peningkatan aset bank syariah mencapai
436% (dari 2009 hingga 2016), dengan jumlah bank sebanyak 13 BUS.
Pertumbuhan yang cepat dan dinamis dalam keuangan global
menimbulkan berbagai risiko bagi perbankan. Beroperasi berdampingan dengan
bank konvensional, bank syariah sama-sama rentan terhadap risiko. Salah satu
risiko yang dialami oleh bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah
adalah risiko terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.
Tabel 2

Total asset (dalam Miliar Rupiah), DPK (dalam Miliar Rupiah) dan
rasio pembiayaan/kredit pada BUK dan BUS di tahun 2011-2016

BANK
MANDIRI

BSM

BRI

BRIS

BNI

BNIS

Tahun
Asset
DPK
LDR
Asset
DPK
FDR
Asset
DPK
LDR
Asset
DPK
FDR
Asset
DPK
LDR
Asset
DPK
FDR

2011
551.891
422.401
71,65%
48.672
42.616
86,03%
469.899
384.264
76,20%
11.200
9.906
90,55%
299.058
231.300
70,40%
8.466
6.752
78,60%

2012
635.618
482.914
77,66%
54.229
47.409
94,40%
551.337
450.166
79,85%
14.088
11.948
100,96%
333.304
257.700
77,50%
10.645
8.947
84,99%

2013
733.099
556.341
82,97%
63.965
56.461
89,37%
626.101
504.281
88,54%
17.400
13.794
102,70%
386.655
291.900
85,30%
14.708
11.422
97,86%

2014
855.039
636.382
82,02%
66.956
59.821
81,92%
801.984
622.322
81,68%
20.341
16.964
93,90%
416.574
313.901
87,80%
19.492
16.246
92,60%

2015
910.063
676.387
87,05%
70.370
62.113
81,99%
878.426
668.995
86,88%
24.230
20.148
84,16%
508.595
370.421
87,80%
23.017
19.322
91,94%

2016
1.038.706
762.499
85,86%
78.832
69.950
79,19%
1.003.644
754.526
87,77%
27.687
22.045
81,42%
603.032
435.545
90,40%
28.314
24.233
84,57%

Dari 13 BUS terdapat bank umum syariah yang merupakan anak dari bank
umum konvensional milik pemerintah (BUMN), yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI
Syariah dan BNI Syariah. Bank Syariah mandiri yang berdiri mulai tahun 1999,
memiliki asset yang paling besar kemudian diikuti oleh asset BRI syariah dan BNI
Syariah. Jika dilihat dari total asset dan DPK yang diperoleh, bank umum syariah
masih jauh dari bank umum konvensional. Bank Syariah mandiri total asetnya
masih kurang dari 10% dari bank induknya (Bank Mandiri) dan BRIS dan BNIS
masih dibawah dari 5% dari total aset bank induknya.
Jika dilihat dari kinerja Financing to Deposit Ratio (FDR) atau rasio
pembiayaan, bank umum syariah secara rata-rata lebih tinggi dibanding Loan to
Deposit Ratio (LDR) bank induknya (Tabel 2). BRI Syariah memiliki tingkat
FDR tertinggi pada tahun 2013 hingga mencapai 102,70%. Tingkat FDR
(Financing to Deposit Ratio) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga ini
menggambarkan sejumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk
pembiayaan. Nilai rasio FDR dalam kategori cukup yang diperkanankan oleh BI
adalah dengan nilai rasio 85% sampai dengan 100%. Penyaluran FDR yang tidak
hati-hati akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
FDR juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perbankan
syariah. Menurut Firmansyah (2014), semakin tinggi rasio FDR maka bank relatif
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tidak likuid (ilikuid), karena semakin banyak da
dana
na yang dikeluarkan dalam
pembiayaan dan kemungkinan terjadi risiko pembiayaan bermasalah/macet
semakin tinggi pula.R
pula.Risiko
isiko pembiayaan yang dimaksud adalah risiko yang
disebabkan karena nasabah tidak mampu melunasi atau membayar jumlah
pokok pinjaman beserta imbalannya yang telah diberikan bank syariah sesuai
jangka waktu yang telah disepakati bersama. Menurut Asnaini (2014), semakin
besar kredit yang di
disalurkan
salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada
suatu bank membawa konseku
konsekuensi
ensi semakin besar risiko yang harus ditanggung
oleh bank yang bersangkutan.
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Gambar 1 Perbandingan tingkat NPLtigabank umum konvensional dan NPF tiga
bank umum syariahtahun 2011-2017
Sebagaimana fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari
masyarakat, sebagian besar aktivitas bank di Indonesia masih didominasi oleh
penyaluran kredit atau pembiayaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam
penyaluran pembiayaan, tidak terlepas dari unsur risiko, salah satunya risiko
pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet pada bank syariah dicerminkan oleh
rasio Non PerformingFinancing (NPF). Semakin tinggi rasio NPF suatu bank
maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung
oleh pihak bank. Pramuka (2010) juga mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh
terhadap profitabilitas perbankan syariah. Bank memiliki resiko yang
ditimbulkan akibat nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah
diberikan oleh bank syariah tersebut sehingga dapat memengaruhi tingkat
profitabilitas sebuah bank.
Ikatan Bankir Indonesia (2015) menyatakan risiko pembiayaan
dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas exposure financing. Kuantitas exposure
financing tercermin dari besarnya pinjaman yang diberikan kepada debitur.
Semakin besar pinjaman debitur maka exposure financing akan semakin tinggi.
Sedangkan kualitas exposure financing tercermin dari probabilitas debitur gagal
bayar dan kualitas jaminan (termasuk probabilitas likuidasi jaminan). Kualitas
jaminan yang rendah akan membuat kualitas pembiayaan menjadi rendahdan ini
dapat meningkatkan risiko pembiayaan.
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Kasmir (2009) menyatakan semakin berkualitas pembiayaan yang
disalurkan akan memperkecil risiko terhadap pembiayaan bermasalah, sehingga
perlu diperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Unsur
yang harus diperhatikan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu : tingkat perolehan
laba (return) dan tingkat risiko (risk).
Yulianto dan Solikhah (2016) menyatakan jika rasio NPF suatu bank
meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari
nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank
syariah akan berkurang karena takut dana yang tersimpan tidak dapat
dikembalikan oleh bank atau pun hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil.
Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing
Financing (NPF) di bawah 5% yang dikeluarkan Bank Indonesia membuat
Bank-Bank berupaya memenuhi ketentuan tersebut. Dilihat dari kinerja Non
Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah menunjukan kinerja yang
lebih rendah dibandingkan dengan Non Performing Loan (NPL) bank
konvensional (Gambar 1). Walaupun memiliki asset yang tinggi, tetapi Bank
Syariah Mandiri, memiliki NPF yang tinggi juga. NPF Bank Syariah Mandiri
berada di atas 5% pada tahun 2014-2015. Tingginya tingkat NPF menunjukan
bahwa risiko pembiayaan bermasalah di bank tersebut besar, sehingga bank harus
lebih berhati-hati dalam mengalokasikan pembiayaannya.
Perumusan Masalah
Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh
bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang digunakan untuk
pembiayaan merupakan dana yang telah dikumpulkan bank dari masyarakat yang
memiliki dana surplus. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam
penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara
unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari
masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.
Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi
adalah produk pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan
karena nasabah tidak mampu melunasi atau membayar jumlah pokok
pinjaman beserta imbalannya yang telah diberikan bank syariah sesuai jangka
waktu yang telah disepakati bersama.
Kredit macet atau pembiayaan bermasalah ditunjukan dengan tingkat Non
Performing Loan (NPL) untuk bank umum konvensional dan Non Performing
Financing (NPF) untuk bank umum syariah. Gambar 2 menunjukkan
pertumbuhan tingkat NPL dan NPF tahun 2011 hingga 2017 mengalami turun
naik yang cukup fluktuatif. Peningkatan mulai terjadi di tahun 2013 baik pada
NPL dan NPF, hal ini menunjukkan baik di BUK dan BUS mengalami
peningkatan kredit macet dan pembiayaan macet.
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Gambar 2 Perbandingan tingkat NPL Bank Umum Konvensional dan NPF Bank
Umum Syariah tahun 2011-2017
Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan
bermasalah yang perlu diperhatikan karena NPF bersifat fluktuatif dan tidak
pasti sehingga memerlukan perhatian khusus. Nilai NPF menentukan kualitas
kinerja penyaluran dana bank syariah.
Peningkatan nilai NPF ditentukan dari peningkatan kolektibilitas.
Kolektibilitas yang meningkat memiliki dampak buruk terhadap kinerja cabang
karena selain harus meningkatkan pencadangan laba senilai pembiayaan macet,
juga memerlukan tenaga ekstra untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan
pembiayaan melalui restructuring, rescheduling dan reconditioning dimana
tindakan tersebut dapat menghambat efisiensi waktu perusahaan untuk melakukan
ekspansi pembiayaan.
Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan
kerugian (PPAP) menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan
tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK)
akan terkena dampak perolehan bagi hasildari dananya menjadi rendah, sehingga
dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih
menguntungkan.
Secara umum, segmen pembiayaan nasabah perbankan syariah di
Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif, kemudian diikuti dengan
pembiayaan produktif. Rata-rata komposisi pembiayaan segmen ritel konsumtif
adalah 40,8% dari total portofolio perbankan. Sementara itu, presentase rata-rata
untuk segmenmikro sebesar 21,66% dan korporasi 36,5%.
Sektor kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar di Indonesia,
dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun,
sektor kecil dan mikro menghadapi masalah terkait untuk pembiayaan eksternal.
Beberapa bank komersial masih enggan untuk membiayai sektor kecil dan mikro
dikarenakan sektor ini masih memiliki masalah internal seperti aspek kemampuan
manajerial dan kurangnya komitmen dalam hal perjanjian. Hal ini menyebabkan
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penyaluran pembiayaan pada segmen mikro justru dinilai memiliki tingkat risiko
yang tinggi.
Fenomena risiko pembiayaan pada perbankan dapat dipicu oleh faktor
internal dan faktor eksternal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Maidalena (2014), terdapat pengaruh antara variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF). Asnaini (2014) juga
menyatakan bahwa CAR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Non
Performing Financing (NPF). Hal ini mendukung teori yang ada bahwa
semakin besar jumlah modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin
kecil peluang terjadinya piutang NonPerforming Financing. Selain itu, faktor
internal lain yang memengaruhi NPF adalah likuiditas bank dan ukuran bank.
Firmansyah (2014) likuiditas bank yang diukur dengan FDR (Finance to Deposit
Ratio) menunjukan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.
Faktor eksternal yang memengaruhi NPF yaitu GDP dan inflasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawulan (2008), pertumbuhan
GDP dan Inflasi memengaruhi NPF. Firdaus (2015) juga menyatakan bahwa
dalam uji F variabel eksternal (GDP, Inflasi dan Kurs) mempunyai pengaruh yang
lebih kuat dibanding variabel internal dalam memengaruhi NPF. Hal ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2014) yang menyatakan bahwa
GDP dan inflasi tidak menunjukan pengaruh signifikan terhadap NPF, tetapi
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memberikan pengaruh secara positif
dan signifikan terhadap NPF.
Dari beberapa permasalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti
terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi NPF pada
bank syariah, khususnya bank umum syariah nasional baik secara umum dan pada
segmen mikro. Adapun perumusan masalah pada penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada bank syariah nasional?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap NPF
pada bank syariah secara umum?
3. Bagaimana pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap NPF
pada bank syariah segmen mikro?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini dapat memiliki beberapa
tujuan sebagai berikut :
1. Menjelaskan kondisi pembiayaan bermasalah bank syariah baik secara
umum dan segmen mikro
2. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi NPF
secara umum
3. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi NPF
pada segmen mikro
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Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi
pihak-pihak terkait berikut :
a. Bagi pihak perusahaan (bank syariah): diharapkan dengan mengetahui
faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya risiko pembiayaan
maka penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memitigasi risiko
pembiayaan bermasalah yang akan terjadi.
b. Bagi masyarakat: hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi bagi masyarakat yang
hendak menginvestasikan dananya di bank syariah.
Bagi akademisi: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
dalam penelitian lebih lanjut dan pembanding bagi penelitian sebelumnya.
Ruang Lingkup Penelitian
Awalnya penelitian ini akan meneliti terkait Non Performing Financing dari
empat segmen pembiayaan yaitu secara umum, segmen korporasi, konsumtif dan
mikro. Tetapi untuk NPF segmen korporasi dan konsumtif data yang tersedia
adalah data tahunan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada analisis Non
Performing Financing secara umum dan segmen mikro. Data yang digunakan data
triwulan diambil dari laporan keuangan triwulanan bank syariah nasional yaitu
BRI Syariah,Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah mulai tahun 2011 sampai
2017.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Perbankan
Perbankan, khususnya bank umum merupakan inti dari sistem keuangan
setiap negara. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya. (OJK 2016). Sedangkan, pengertian bank
adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang
berkelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit
unit) pada waktu yang ditentukan (Dendawijaya 2000).
Berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi beberapa yaitu bank
konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional (BK) adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya
terdiri atas Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Syariah
(BS) adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2008
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