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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perbankan syariah memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang 

idealis, dengan sumber-sumber hukum islam yaitu berupa, Al-Quran, Hadist 

Rasullullah, Ijtihat para ulama, dan pendapat para ilmuan. Dengan berbagai 

sumber hukum Islam tersebut maka peranan bank syariah itu didapatkan.
1
 

 Bank syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan 

sektor riil. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah berdasarkan pada prinsip 

mengembangkan prinsip Ta’awun(tolong menolong dan kerja sama diantara 

masyarakat untuk kebaikan dan kemaslahatan). Bank syariah berperan 

memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (bunga). 

Praktek bunga mengandung ciri-ciri antara lain ditentukan secara fixed rate dari 

awal, dihitung dari pokok dan tidak berdasarkan untung/rugi, uang diinvestasikan 

dari semua sektor. Adapun bank syariah yang memiliki ciri-ciri antara lain 

ditentukan semua rasio nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, 

investasi hanya pada sektor yang halal. Bank syariah memandang uang hanya 

sebagai alat tukar dana bukan barang komoditas.
2
Dengan demikian motif 

permintaan uang adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi (Money 

demand for speculation).Bank syariah bertanggung jawab untuk turut 

mendodialisasikan dan menempatkan harta atau uang sebagai objek dan bukan 
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sebagai alat untuk mendapatkan bunga (sebagaimana praktek bank 

konvensional).Bank syariah berperan mendorong masyarakat untuk 

memproduktifkan harta atau uang dalam kegiatan produksi (sektor riil). 

 Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, 

fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik bank syariah. Dengan diketahui 

fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan 

kegiatan usaha bank syariah. Banyak pengelola bank syariah yang tidak 

memahami dan menyadari fungsi bank konvensional sehingga membawa dampak 

dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah yang 

bersangkutan.
3
 

 Perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong 

perekonomian khususnya pada sektor riil, yaitu berupa sebagai penyaluran dana 

dengan cara memberikan pembiayaan, ataupun sebagai sarana tempat penyaluran 

dana ataupun penghimpunan dana, ini membuktikan bahwa perkembangan sektor 

riil dibidang jasa di Indonesia sangat berperan terhadap pertumbuhan sektor riil 

dibidang jasa di Indonesia. Sektor riil dibidang jasa di Indonesia sangatlah lamban 

masalah yang sangat utama dalam perkembangannya adalah masalah dana yang 

akan digunakannya, didalam sektor riil dibidang jasa sangat penting juga untuk 

mensejahterakan masyarakat didalam menyalurkan dananya. Dilihat dari fungsi 

perbankan syariah yang mengharamkan riba, sektor riil dibidang jasa sangat 
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membutuhkan dana dari perbankan syariah dan berkerja sama dalam 

mengembangkan sektor riil dibidang jasa ini.  

 Untuk mengatasi persoalan yang melingkari para pelaku usaha ini seperti 

dalam hal permodalan, keberadaan perbankan dan lembaga keuangan syariah 

seperti Bank Muamalat Indonesia sangat dibutuhkan. Perbankan Syariah dapat 

memberikan kemudahan pelayanan jasa  perbankan, terutama bagi pengusaha atau 

pedagang golongan ekonomi lemah dengan memberikan pinjaman modal usaha 

yang bersifat sementara sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan usaha, 

meningkatkan produktivitas, serta dapat mengembangkan perekonomian di sektor 

riil. 

 Perkembangan yang pesat ini dapat dilihat pada mobilisasi dan penyaluran 

dana Perbankan Syariah. Dari sisi simpanan masyarakat, dana pihak ketiga yang 

pada akhir tahun 2005 berjumlah Rp.15.54 triliun telah tumbuh 97,85% per tahun, 

dan pada akhir Desember 2010 telah menjadi Rp.76.03 triliun. Dari sisi 

penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan yang pada akhir tahun 2005 

berjumlah Rp.15.23 triliun telah tumbuh 89,53% per tahun, dan pada akhir 

Desember 2010 telah menjadi Rp.68.18 triliun.
4
 

 Sedangkan jika penyaluran dana diklasifikasikan berdasarkan akad yang 

digunakan, maka piutang mudharabah masih mendominasi dengan 55,01% dari 

total penyaluran dan sebesar Rp.68.18 triliun pada akhir Desember 2010. 
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Kemudian diikuti dengan pembiayaan musyarakah 21,44%, pembiayaan 

mudharabah 12,65%, Qardh 6,93%, Ijarah 3.4%, dan piutang istishna 0,3%.
5
 

 Stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya 

mulai dikurangi porsinya dan direlokasi ke pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. Secarakhusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak 

perekonomian suatu negara denagn prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil 

akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan 

perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi 

hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syari’ah, juga lebih cocok untuk 

menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan 

pembagiaan resiko antara investor dengan pengusaha. 

 Kemudian Perbankan Syariah di Indonesia juga mempunyai prestasi yang 

tidak dimiliki oleh Perbankan Syariah dimanapun di dunia dengan angka FDR 

(Financing to Deposit Ratio) yang rata-rata sebesar 97,75% pada akhir desember 

2005, meskipun pada akhir Desember 2010 hanya menyentuh angka 89,67%.
6
 

Akibat dengan bertambah pelaku di dunia Perbankan Syari’ah Indonesia yang 

masih melakukan penetrasi pasar sehingga operasi yang dilakukan belum optimal. 

Tetapi angka ini jauh di atas LDR (loan to deposit ratio) perbankan konvensional 

di Indonesia yang hanya sebesar 75,21% pada akhir Desember 2010.
7
 Prestasi 

Perbankan Syariah Indonesia yang telah menginjakan umurnya di 2 (dua) windu 

pada tahun 2012 yang lalu merupakan nilai plus yang dimiliki untuk lebih 
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menggiatkan aplikasi prinsip syariah yang Kaffah di Lembaga Keuangan Syariah, 

khususnya di Perbankan Syariah. 

 Kasmir menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
8
 Pengertian tersebut senada dengan pengertian 

pembiayaan menurut UU Perbankan no. 10 tahun 1998. Pengertian tersebut juga 

membedakan hasil perolehan antara bank konvensional dan bank syari’ah dimana 

bank konvensional berupa bunga dan bank syari’ah mendapatkan keuntungan dari 

imbalan atau bagi hasil. 

 Keberadaan Perbankan Syariah ini tentunya menjadi angin segar ditengah 

lesunya perkembangan usaha pada sektor riil. Hal ini dikarenakan Perbankan 

Syariah memiliki karakter khusus, yaitu non bunga. Bunga bank merupakan 

momok yang menakutkan bagi pelaku sektor riil untuk meminjam modal usaha 

mereka. Akibatnya, banyak pelaku sektor riil yang enggan untuk meminjam 

modal dari Bank Umum Konvensional, karena akan berakibat pada stagnannya 

perkembangan sektor riil itu sendiri. Model pembiayaan bagi hasil tentunya 

memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku sektor riil dalam pengembangan 

usahanya. Hasilnya, muncul banyak harapan sektor riil terhadap kehadiran 

Perbankan Syariah dari model pembiayaan mudharabahdan musyarakah-nya. 
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 Kekuatan lain yang memungkinkan Perbankan Syariah untuk 

memperdayakan sektor riil adalah penyediaan pembiayaan. Perbankan Syariah 

menyediakan sarana pembiayaan yang berbentuk produk penyaluran pembiayaan 

khusus untuk pengembangan usaha yaitu pembiayaan mudharabahdan 

musyarakah. 

 Pembiayaan Mudharabah memiliki prinsip kemitraan dan kerjasama dengan 

bersifat gotong royong (ta’awun). Dalam pelaksanaannya mampu menciptakan 

adanya tolong menolong antar sesama pihak. Perbankan Syari’ah sebagai pihak 

pertama yang disebut shahibul maal memberikan penambahan modal berupa 

pembiayaan mudharabah kepada nasabah, dalam hal ini pelaku usaha kecil 

sebagai pihak kedua yang disebut mudharib yang tidak memiliki modal sama 

sekali untuk menjalankan usahanya sehingga pembiayaan tersebut dapat 

membantu mensejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktifitas 

usaha kecil.
9
 

 Sedangkan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.
10

 

 Pelayanan pembiayaan Mudharabahdan musyarakah tersebut merupakan 

jenis produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat 

dalam bentuk memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha kecil dan 
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menengah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi elemen masyarakat 

lapisan bawah, Bank Muamalat Indonesia memiliki peranan yang strategis untuk 

penanganan permasalahan pembiayaan dalam modal usaha, dengan itu peranan 

pembiayaan Mudharabahdan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia ini 

diharapkan mampu membantu meningkatkan produktifitas usaha kecil. 

 Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah bank dalam 

menyalurkan pembiayaannya dapat dilihat seberapa besar penyaluran dana pihak 

ketiga (DPK) tersalurkan kembali kepada masyarakat dalam hal ini pengusaha 

sektor riil. Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan bank berupa 

neraca, perhitungan rasio keuangan. Pengukuran kesehatan bank ini harus 

dilakukan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah karena terkait 

dengan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku 

otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu 

bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank 

dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dan manajemen resiko. 

 Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah di 

indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan internal dan 

eksternal. Dimana setiap kepentingan tersebut mengarah kepada tujuan utama 

Perbankan Syariah yaitu perolehan keuntungan yang pastinya halal menurut 
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syariah dengan tingkat likuiliditas yang baik sehingga kepercayaan yang 

terbangun dimasyarakat akan tetap terjaga. 

 Adapun variabel-variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

penyaluran dana pihak ketiga (DPK) suatu bank syariah ialah FDR (Financing to 

Deposit Ratio) . FDR ialah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan 

dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah 

pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup 

giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan.
11

 FDR tersebut menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiliditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, 

karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.
12

 

 Dengan demikian penyaluran dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan oleh 

Bank Muamalat Indonesia dapat mempunyai efek yang sangat kuat dalam 

menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha sektor riil 

dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif tinggi. Pemberian 

pembiayaan sedapat mungkin mampu memandirikan ekonomi pengusaha sektor 

riil ini yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan 

taraf hidup mereka. Dengan melalui Bank Muamalat Indonesia ini, pembiayaan 
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yang diberikan dapat membantu meningkatkan pendapatan pengusaha sektor riil 

dalammemandirikan ekonomi di Indonesia. 

 Maka berdasarkan dengan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk 

meneliti mengenai peran perbankan syariah terhadap peningkatan pertumbuhan 

sektor riil di Indonesia. Maka pembahasan tersebut akan diuraikan dalam skripsi 

dengan judul:PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM MENDORONG 

SEKTOR RIIL (STUDI KASUS BANK MU’AMALAT INDONESIA 

TAHUN 2008-2013). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengajukan permasalahan karena 

keingintahuan yang sangat tinggi, yaitu :Bagaimana peran Bank Mu’amalat dalam 

mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia tahun 2008-2013? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas, maka penulis membatasi 

penelitian yang akan diteliti, yaitu: 

1. Objek penelitian adalah pertumbuhan sektor riil yang telah mendapatkan 

pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. 

2. Peneliti mengambil periode peristiwa selama 6 tahun yaitu dari tahun 2008 

sampai tahun 2013 dengan alasan data-datanya masih terbaru. 
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3. Penelitian difokuskan dalam muatan informasi tentang pertumbuhan sektor 

riil di indonesia dari pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat 

Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

dari penelitian ini di antaranya :Mengetahui bagaimana peran Bank Muamalat 

Indonesia dalam mendorong pertumbuhan sektor riil di Indonesia pada tahun 

2008-2013. 

 

E. Kontribusi Penelitian  

1. Memberikan pengetahuan mengenai peran Perbankan Syariah dalam 

mendorong sektor riil. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai perkembangan Perbankan Syariah dalam 

mendorong sektor riil. 

3. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi 

penelitian mengenai peran Perbankan Syariah dalam mendorong sektor riil. 

 

F. Penelitian terdahulu 

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah di 

kemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk 

melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih 

mempunyai relevansi terhadap topik-topik yang akan di teliti. 
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Dan dari hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini digunakan untuk 

membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini. Disamping itu 

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa peneliti dan faktor-

faktor penting lainnya. Sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan 

berfikir peneliti. Dan dari sepengetahuan penulis masih sedikit yang membahas 

tentang peran Perbankan Syariah dalam mendorong sektor riil sebagai karya tulis 

ilmiah untuk mendukung persoalan yang mendalam terhadap masalah di atas, 

penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap 

masalah yang menjadi objek penelitian. 

Menurut karya Muslimin Kara dalam jurnal “Kontribusi Pembiayaan 

Perbankan Syari’ah Terhadap Pengembangan Usahan Mikro, Kecil, Dan  

Menengah” dalam jurnal sektor riil, menjelaskanmenjelaskan bahwa 

perkembangan pembiayaan perbankan syari’ah dalam upaya pengembangan 

UMKM di Kota Makasar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang 

berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan 

perbankan syari’ah dalam peningkatan UMKM di kota Makasar belum optimal”.
13

 

Dan menurut karya Ryantiar Fahmi Faisal dalam jurnal “Peran Pembiayaan 

Bank Syari’ah terhadap pengembangan Sektor Riil (studi kasus pada bank jatim 

syri’ah cabang surabaya” dalam jurnal sektor riil, menjelaskan bahwa meski Bank 

Jatim Syari’ah merupakan bank dengan hakekat pengembangan sektol riil melalui 
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pembiayaan bagi hasil, namun ternyata sebagian kecil pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank jatim syari’ah merupakan akad bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah). Justru pembiayaan porsi terbanyak berasal dari pembiayaan dengan 

akad jual beli (murabahah) yang digunakan dalam beberapa pembiayaan investasi 

usaha dan juga kegiatan konsumtif. Namun tidak semua pembiayaan investasi 

menggunakan akad murabahah karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut 

jenis usahanya. Untuk investasi dari sektor perdagangan menggunakan akad 

murabahah. Sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad 

musyarakah”
14

 

Dan menurut karya Danu Ramadhan, Haroni Doli H. Ritongga dalam jurnal 

“Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil 

(BMT) di Kota Medan” dalam jurnal sektor riil, menjelaskan bahwa sebagian 

besar peran perbankan syariah adalah peran pembiayaan dan jasa-jasa bank 

syariah. Pada pembiayaan khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah, 

dikarenakan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada jasa-jasa perbankan 

syariah khususnya yang dipergunakan adalah Rahn dan Wakalah. Peran 

perbankan syariah dalam sarana tempat penyimpan dana besar dari pada 

pembiayaan dalam pengembangan BMT di kota Medan.
15
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Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2013) http://Www.JurnalIlmiah.edu/html. 

(diakses, 09 Januari 2015) 
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Dan menurut karya Ashari dalam jurnal ”Peran Perbankan Nasional Dalam 

Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia” dalam jurnal sektor riil, menjelaskan 

bahwa peran perbankan nasional memiliki potensi yang sangat besar untuk 

mendukung pembiayaan di sektor ini. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari jumlah 

dana yang dihimpun, penyaluran dana yang besar, banyaknya jumlah kantor 

layanan, aset dan tingkat laba yang berhasil dibukukan juga cukup besar. Namun, 

proporsi kredit perbankan untuk sektor ini hingga saat ini masih sangat kecil, 

yaitu di bawah 6 peran persen yang masih jauh lebih kecil dibandingkan kredit 

untuk sektor perdagangan dan perindustrian.
16

 

Dalam sebuah skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaikah mahasiswa IAIN 

Walisingo Semarang “Peranan BPRS Ben Salamah Abadih Terhadap 

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten 

Grobogan” ia menjelaskan bahwa perbankan Syariah memiliki potensi dan 

peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu 

mulai maraknya berdiri Bank Syariah maupun lembaga non bank, yang 

memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini 

dapat dilihat dilihat dalam data laporan komposisi pembiayaan UKM di 

kecamatan godong kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah BPRS berdiri dari 

tahun 2008-2010 yang membantu pengembangan UKM dan praktek 

pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah abadi yang 

memberikan pembiayaan jasa kepada msyarakat yaitu program kredit Usaha 

                                                 

16
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Rakyar dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan marjin 18% 

pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM 

yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan 

untuk sektor layanan jasa, pertanian dan perdagangan. Sehingga dengan 

pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangan berpengaruh besar bagi 

nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.
17

 

Sedangkan menurut karya Muhammad Sholahuddin dalam “tantangan 

perbankan syariah dalam peranannya mengembangkan sektor riil” dalam jurnal 

sektor riil, menjelaskan bahwa perbankan syariah sudah menjalankan berbagai 

srtaegi untuk berperan dalam pengembangan Sektor riil, namun secara kuantitatif 

samapi januari 2013 belum begitu memuaskan. Hal tersebut dapat terjadi karena 

aspek makro, mikro, dan epistimologi pengembangan lembaga keuangan syariah 

di Indonesia. Penyebab dari aspek makro terutama disebabkan karena 

melambannya pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya krisis ekonomi di 

beberapa negara. Pada aspek mikro, menurut sakti (2011) perlu upaya perbaikan 

sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun 

non-fisik, agar sektor tersebut mampu berproduksi dan berkinerja efisien. 

Pembenahan sektor riil diharapkan mampu menekan persepsi resiko tinggi yang 

melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah perlu 

peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia Sektor Riil di 

                                                 

17
Siti Zulaikah “Peranan BPRS Ben Salamah Abadih Terhadap Pemberdayaan Usaha 

Kecil Dan Menengah di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan” Skripsi, (Semarang Fakultas 

Syariah IAIN Walisango, 2012) http://Www.PerananBPRSDalamMengembangkanSektorRiil 

diIndonesia.edu/html (diakses, 20 Januari 2015) 
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semua sektor. Sehingga pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi 

pada sektor ritail, jasa usaha dan perdagangan saja tetapi juga sektor potensial 

lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur.
18

 

Sedangkan menurut karyaAgung Nusantara dalam jurnal ”Selamatkan 

Sektor Riil Indonesia” dalam jurnal sektor riil, menjelaskan bahwa Kebijakan 

untuk lebih menyelamatkan sektor keuangan dibanding sektor riil, berarti 

pemerintah SBY–JK sedang menyelamatkan pemain asing bukan menyelamatkan 

rakyat, karena pemain asing di sektor keuangan sebanyak 65% dari sebanyak 385 

ribu pemain. Semua ini ditentukan oleh paradigma berpikir pemerintah khususnya 

presiden, wapres, dan tim ekonominya yang memang penganut ekonomi neo-

liberal dalam memandang krisis ini.
19

 

Dalam ekonomi Islam ada keseimbangan antara sektor keuangan dengan 

sektor riil.Sektor riil mencerminkan sektor keuangan karena dalan konsep profit 

and loss sharing, yang dibagi itu adalah yang betul-betul diperoleh oleh dunia 

usaha.Dalam sistem ekonomi syariah tidak boleh ada transaksi yang bersifar riba, 

transaksi spekulatif atau maysir dan tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat 

gharar atau mengandung ketidakpastian. Jadi sistem ekonomi syariah, akan lebih 

aman dan lebih mensejahterakan dari pada sistem ekonomi kapitalis. 

                                                 

18
Muhammad Sholahuddin “Tantangan Perbankan Syariah Dalam Peranannya 

Mengembangkan Sektor Riil” Journal Sektor Riil, 4, No 12 18- 38.http://Www.SektorRiil. 

blog/html. (diakses, 20 Februari 2015) 

19
Agung Nusantara “Selamatkan Sektor Riil Indonesia” Journal Sektor Riil.2, No 5 13- 

27.http://Www.SektorRiil.edu/html. (diakses, 20 Februari 2015)  
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Oleh karena itu, untuk menyelamatkan sektor riil, perlu dipikirkan kembali 

oleh pemerintah apakah sistem ekonomi yang telah dianut selama ini telah betul-

betul pantas untuk dipertahankan dengan segala konsekuensinya termasuk 

kemungkinan terjadinya krisis kembali, seperti yang digambarkan oleh Roy 

Davies dan Glyn Davies dalam bukunya, The History of Money from Ancient 

Time to Present Day (1996), atau perlu mengubahnya ke sistem ekonomi syariah. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi 

dalam lima bab yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penulisan, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teoritik Dan Pengembangan Hipotesis 

Pada bab ini membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengembangkan hipotesis dan menjelaskan fenomena hasil penelitian 

sebelumnya. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
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Pada bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, data deskriptif, analisi 

data (disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan), dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V Kesimpulan 

pada bab ini berisi kesimpulan yang menunjukan keberhasilan tujuan dari 

diadakannya penelitian. Saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang 

telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Teori 

1. Perbankan Syariah 

a. Pengertian Perbankan 

 Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

 Berdasarkan definisi tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang 

menjadisumber dana bank, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit, yang 

sebaiknya tidak hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya bagi pemilik tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

 

b. Fungsi Bank 

 Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

taraf masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau financial intermediary. Secara spesifik fungsi bank dapat dirinci 

sebagai berikut : 
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1) Agent of Trust 

Kegiatan perbankan didasarkan pada trust  atau kepercayaan, baik dalam 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila oleh dilandasi oleh unsur kepercayaan, 

begitu pula bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada 

unsur kepercayaan. 

2) Agent of Development 

Sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik 

apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam 

menghimpun dan dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan 

masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang 

dan jasa, mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. 

Dan kelancaran kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan 

perekonomian dalam masyarakat. 

 

c. Jenis-jenis Bank 

 Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas: 

1) Bank umum 

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara umum 

dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank 

perekreditan rakyat.
20

 

                                                 

20
Booklet Perbankan Indonesia, 2013. hlm 9  
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2) Bank Perkreditan Rakyat 

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan 

operasionalnya. BPR tidakdapat menciptakan uang giral, dan memiliki 

jangkauan serta kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam 

kegiatan usahanya dianut dual banking system, yaitu bank umum dapat 

melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah (bank syariah). Sementara prinsip BPR dibatasi pada 

kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (bank 

pembiayaan rakyat syariah). 

3) Bank Syariah 

a) Definisi Bank Syariah 

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.21 Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah 

didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang 

                                                 

 
21

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 45 
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dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpinan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli 

barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang 

modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya 

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah wa iqtina). Sehingga dapat disimpulkam bahwa perbedaan 

pokok antara perbankan islam dan perbankan konvensional adalah adanya 

larangan riba (bunga) bagi perbankan islam.22 Muhammad
23

 juga menambahkan 

bahwa hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan 

syariah adalah terletak pada pengendalian dan pembagian keuntungan ynag 

diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada nasabah. 

b) Fungsi dan Peran Bank Syariah 

 Sudarsono24 mengatakan bahwa fungi dan peran bank syariah adalah sebagai 

berikut: 

1) Manajer investasi, bank syariah dan mengelolah investasi dana 

nasabah. 

                                                 

 
22

M. Hamid Arifin, Hukum ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan 

Prospektifnya, (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm. 123 

 
23

Muhammad, model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 

2009), hlm. 143 

 
24

Heri Sudarsono, Op.cit.hlm. 59 
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2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan 

sebagaimana lazimnya. 

4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 

mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, 

mendistribusikan) zakat serta dan sosial lainnya. 

c) Sumber Dana Bank Syariah 

 Sumber-sumber dana bank syariah terdiri dari : 

1) Modal inti (core capital) 

Modal inti adalah dana sendiri yaitu dana yang berasal dari para 

pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana 

modal inti terdiri dari : (1) Modal yang disetor oleh para pemegang 

saham. (2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, 

yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di 

kemudian hari. (3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang 

seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para 

pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri 

diputuskan untuk ditanam kembali.  

2) Kuasa Ekuitas (mudharabah account) 
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Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, 

yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahib al maal) dengan 

pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan 

pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. 

 

2. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan, maksudnya bagi si pemberi 

dana adalah ia percaya si penerima dana bahwa dana yang disalurkannya pasti 

akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima dana 

merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk 

membayar sesuai jangka waktu.25 

 Menurut Malayu Hasibuan S.P26 pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penerima 

pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah margin atau pembagian hasil keuntungan. 

 Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana 

                                                 

 
25

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm.93 

 
26

Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 87 
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tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan 

syarat – syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.27 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa 

uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang atau tagihan yang nilainya 

diukur dengan uang, misalnya bank membiayai untuk pembelian komputer, rumah 

atau kendaraan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah 

bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, dalam 

perjanjian tersebut mencakup pula hak dan kewajiban masing-masing pihak 

termasuk jangka waktu serta margin yang telah ditetapkan bersama-sama. 

Demikian pula dengan masalah sangsi yang diberikan apabila si debitur ingkar 

janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. 

 Begitu banyak jenis-jenis pembiayaan yang bisa digunakan nasabah 

berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki untuk membayar 

pembiayaan tersebut. Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat 

dari berbagai segi. 

 

b. Jenis – jenis Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis.
28

Secara umum jennis-jenis pembiayaan 

dapat dilihat dari berbagai segi antara lain: 

                                                 

 
27

Veithzaln Rivai & Andria Permana Veithzal, Islamic Financial Management Teori, 

konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, Praktisi dan 

mahasiswa. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3 

 
28

Kasmir, Op.cit, hlm.99 
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1) Dilihat dari segi kegunaan 

a) Pembiayaan investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrikbaru atau untuk keperluan rehabilitasi.Contoh: untuk 

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang masa 

pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama. 

b) Pembiayaan modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Contoh untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai atau baiaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi. 

2) Dilihat dari segi pembiayaan 

a) Pembiayaan produktif 

Digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. 

Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh 

membangun pabrik yang nantinya akan menghasikan barang, 

pembiayaan pertanian untuk menghasilkan produk pertanian atau 

pembiayaan industri lainnya. 

b) Pembiayaan konsumtif 

Digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dalam pembiayaan ini 

tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan dan diberikan 

kepada seseorang atau badan usaha. Contoh pembiayaan untuk rumah, 
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mobil pribadi, perabotan rumah tangga dan pembiayaan konsumtif 

lainnya. 

c) Pembiayaan perdagangan 

Digunakan untuk perdagangan, seperti membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Pembiayaan ini diberikan kepada suplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh 

pembiayaan ekspor dan impor. 

3) Dilhat dari segi jangka waktu 

a) Pembiayaan jangka pendek 

Pembiayaan yang jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama 

satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

Contoh untuk peternakan seperti peternakan ayam dan pertanian 

tanaman padi dan palawija. 

b) Pembiayaan jangka menengah 

Pembiayaan yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai 

dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Contoh pembiayaan untuk 

pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. 

c) Pembiayaan jangka panjang 

Pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 

tiga tahun atau lima tahun. Contoh investasi untuk perkebunan karet, 

kelapa sawit atau manufaktur dan pembiayaan konsumtif seperti 

perumahan.  
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4) Dilihat dari segi jaminan 

a) Pembiayaan dengan jaminan 

Pembiayaan yang diberikan dengan jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud dan tidak berwujud atau jaminan orang. 

Artinya setiap yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan si calon debitur. 

b) Pembiayaan tanpa jaminan 

Pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 

character loyalitas atau nama baik si calon debitur. 

5) Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Pembiayaan pertanian 

Pembiayaan yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian 

rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka 

panjang. 

b) Pembiayaan peternakan 

Pembiayaan ini untuk pembiayaan jangka pendek seperti peternakan 

ayam dan peternakan jangka panjang seperti peternakan kambing dan 

sapi. 

c) Pembiayaan industri 

Pembiayaan yang membiayai industri kecil, menangah atau besar. 

d) Pembiayaan pertambangan 
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Pembiayaan yang biasanya membiayai usaha tambang dalam jangka 

panjang, seperti emas, minyak atau tanah. 

e) Pembiayaan pendidikan 

Pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk mahasiswa. 

f) Pembiayaan profesi 

Pembiayaan yang diberikan kepada para propesional. Seperti dosen, 

dokter, atau pengacara. 

g) Pembiayaan perumahan 

Pembiayaan untuk membiayai atau pembelian rumah. 

 

c. Fungsi dan tujuan pembiayaan 

 Menurut Malayu S.P Hasibuan29 fungsi dan tujuan pembiayaan adalah 

sebagai berikut. 

 Fungsi pembiayaan bagi masyarakat antara lain : 

a) Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian 

b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

c) Memperlancar arus barang atau arus uang 

d) Meningkatkan hubungan internasional 

e) Meningkatkan produktivitas dana yang ada 

 

                                                 

 
29

Malayu S.P Hasibuan, Op.cit, hlm 88 
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 Tujuan penyaluran pembiayaan antara lain : 

a) Memperoleh pendapatan bank dari margin pembiayaan 

b) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada 

c) Melaksanakan kegiatan operasional bank 

d) Memenuhi permintaan pembiayaan dari masyarakat 

e) Memperlancar lalu lintas pembayaran. 

 

d. Unsur-unsur pembiayaan 

 Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan 

adalah sebagai berikut :30 

a) Kepercayaan 

b) Kesepakatan 

c) Jangka waktu 

d) Resiko 

e) Balas jasa 

 

e. Prinsip-prinsip pembiayaan islam 

 Untukmenyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, ada 

lima segi religius yang berkedudukan kuat dalam literatur yang harus diterapkan 

dalam perilaku investasi. 

Tiga segi religius tersebut yaitu : 
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Kasmir, Op.cit, hlm.94 
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1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga 

2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah atau zakat 

3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem 

nilai Islam. 

 

f. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan 

Penyaluran pembiayaan juga harus dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip agar pembiayaan yang diberikan tidak terjadi kemacetan, prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip kepercayaan seperti kepercayaan 

moral, komersial, finansial dan anggunan dan prinsip kehati-hatian.31 Selain itu 

bank juga harus benar-benar teliti dalam memberikan fasilitas pembiayaan karena 

merupakan pedoman yang sangat penting bagi pihak bank dalam menentukan 

kepada siapa pembiayaan akan diberikan dan berapa jumlah biaya yang 

diberikan.32 Karena semakin besar pembiayaan yang diberikan maka semakin 

besar pula kemungkinan nasabah tidak mampu membayar margin serta pinjaman 

pokoknya. 

 Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan bank harus merasa yakin 

bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum dana tersebut disalurkan. 

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan benar dengan berbagai 
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cara seperti dengan melakukan analisa 5C dan 7P untuk mendapatkan keyakinan 

tentang nasabah.33 

Adapun penjelasan analisa 5C adalah sebagai berikut : 

1) Character (Watak) 

2) Capacity (Kemampuan) 

3) Capital (Modal) 

4) Colleteral (Anggunan) 

5) Condition (Kondisi)  

Kemudian penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai 

berikut : 

1) Personality (Kepribadian) 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah 

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2) Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga 

nasabah dapat digolongkan kegolongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas 

yang berbeda dari bank. 

3) Purpose (Tujuan) 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam menganmbil pembiayaan, 

termasuk pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan 
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pembiayaan bisa bermacam-macam. Seperti untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif dan lain sebagainya. 

4) Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lainmempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa 

mempunyai prospek, bukan hanay bank yang rugi akan tetapi nasabah juga 

akan mengalami kerugian yang sama. 

5) Payment (Pembayaran) 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

pembiayaan. 

6) Profitability 

Untuk mengalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin 

meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya. 

7) Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi. 
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Menurut Malayu SP Hasibuan
34

 sebelum fasilitas pembiayaan selain 

menganalisis pembiayaan dengan 5C dan 7P pihak analisis juga harus 

menganalisis pembiayaan dengan 3R. Adapun penjelasan 3R tersebut adalah: 

1) Returns 

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah 

memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk 

membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha 

calon debitur maka pembiayaan diberikan. 

2) Repayment 

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran 

pembiayaan oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 

3) Risk Bearing Ability 

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk 

menghadapi resiko, apakah perusahaan calon debitur resikonya besar 

atau kecil.  

 

g. Kualitas pembiayaan 

 Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko 

kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi 

pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah 
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waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok 

pembiayaan.35 

1) Pembiayaan lancar 

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara 

lain: 

a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 

b) Memiliki mutasi rekening yang aktif 

c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan uang tunai. 

2) Perhatian khusus 

Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi 

kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga bagi hasil yang belum 

melampaui sembilan puluh hari 

b) Kadang-kadang terjadi cerukan 

c) Mutasi rekening relatif aktif 

3) Kurang lancar 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar 

apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok kedalam bagi hasil. 

b) Sering terjadi cerukan 

c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 
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d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

sembilan puluh hari 

4) Diragukan 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila 

memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga 

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

d) Terjadi kapitalitas bunga 

e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan 

maupun pengikatan jaminan. 

5) Macet 

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila 

memenuhi kriteria antara lain: 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga 

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru  

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

 

h. Pengertian mudharabah dan musyarakah 

1) Pengertian mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama antara bank sebagai 

pemilik dana (Shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana 
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(Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian 

hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepatan di muka (nisbah).
36

 

2) Pengertian musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para 

pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan 

melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah 

pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 

ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
37

 

i. Pengertian FDR ( Financing to Deposit Ratio) 

1) Pengertian Financing To Deposit Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang dikerahkan oleh bank.
38

 

Rasio yang mengukur dan menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank. 

Data FDR diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah 

pinjaman yang diberikan kepada deposan dengan dana masyarakat yang 

dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (Deposito), dan 

tabungan. Rasio FDR juga yang analog dengan Loand (LDR) pada bank 

konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan 
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total aset yang dimiliki bank.
39

 Nilai FDR yang diperkenankan oleh bank 

Indonesia adalah kisaran 78% hingga 110%. Secara sistematis FDR dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

          Total Pembiayaan 

  FDR =      x 100% 

       Total Dana Pikak Ketiga  

 

 Total pembiayaan disini penulis hanya berfokus pada pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah.  

 Tujuan penting dari perhitungan FDR ini adalah untuk mengetahui serta 

menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan 

operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR (Financing to Deposit 

Ratio) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan 

suatu bank. Dalam meningkatkan profitabilitasnya, bank harus dapat menjaga 

keseimbangan antara penarikan dana dari sumber dana yang dititipkan serta 

penarikan permintaan dana seperti pembiayaan. Kemampuan bank dalam 

mengelola pembiayaan atas dana yang dititipkan oleh nasabah, FDR ditentukan 

oleh perbandingan antara julah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat 

yang dihimpun yang mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan 

tabungan.40 FDR merupakan bagian dari rasio likuiliditas perusahaan. 

Sebagaimana fungsi dari FDR yang menyatakan bahwa FDR merupakan penentu 

besar kecilnya Giro Wajib Minimum (GWM) sebuah bank. FDR dapat dipenuhi 

jika bank memiliki aset yang likuid sebanyak kewajibannya. Perbankan dapat 
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memperoleh keuntungan yang optimal, jika menginvestasikan aset likuidnya pada 

aktiva yang produktif. Semakin tinggi FDR suatu bank maka akan semakin 

meningkat juga profitabilitasnya. Besarnya tingkat pembiayaan/FDR merupakan 

suatu hal yang positif bagi bank, akan tetapi suatu kegiatan bisnis akan 

dihadapkan pada risk and return. Keuntungan akan diperoleh jika melakukan 

FDR tidak hato-hati. Kegiatan usaha bank adalah pembiayaan/FDR, dari kegiatan 

inilah bank akan memperoleh pendapatan yang besar. Kegiatan pembiayaan yang 

berjalan lancar mempengaruhi profitabilitas sebuah bank. Hal ini dikarenakan 

FDR yang terkontrol dapat memacu ketidakstabilan perbankan.41 

 

2) FungsiFinancing To Deposit Ratio (FDR) 

Financing To Deposit Ratio (FDR) merupakan bentuk usaha bank, dimana 

berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti 

FDR bagi perbankan maka FDR memiliki fungsi sebagai berikut :
42

 

1) Sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank. 

2) Sebagai salah satu indikator kriteria penilaian bank. 

3) Sebagai faktor penetu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) 

sebuah bank. 

4) Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank 

yang akan di merger. 
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2. Sektor Riil 

a) Pengertian sekor riil 

 Secara umum sektor riil adalah upaya mengelola uang atau aset secara 

langsung pada jenis atau bidang usaha tertentu misalnya mendirikan pabrik,  

mendirikan toko atau membentuk perusahaan atau bisa pula berupa membeli 

tanah, rumah dan bangunan atau membeli emas dan sebagainya, untuk kemudian 

dijual kembali. 

 Dalam dunia ekonomi dikenan dengan dua macam sektor yaitu, sektor riil dan 

sektor keuangan.sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Sektor riil 

yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan 

ini sektor riil yang berupa jasa bisa lebih berperan.
43

 

Dalam ekonomi Islam ada keseimbangan antara sektor keuangan dengan 

sektor riil.Sektor riil mencerminkan sektor keuangan karena dalan konsep profit 

and loss sharing, yang dibagi itu adalah yang betul-betul diperoleh oleh dunia 

usaha.Dalam sistem ekonomi syariah tidak boleh ada transaksi yang bersifar riba, 

transaksi spekulatif atau maysir dan tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat 

gharar atau mengandung ketidakpastian. 

Didalam melaksanakan pembiayaan untuk membiayai sektor riil sebuah 

perbankan syariah hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah karena jenis pembiayaan ini adalah bagi hasil, walaupun pembiayaan 

murabahah dapat digunakan untuk sektor riil tetapi pembiayaan murabahah lebih 
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cenderung kepada pembiayaan yang bersifat konsumtif dan berbentuk akad jual 

beli. 

b) Jenis-jenis Sektor Riil 

Sektor Riil sendiri dibagi menjadi : 

1) Sektor Manufaktur 

Sektor manufaktur ialah suatu kegiatan yang mengelola barang mentah, 

bahan baku, bahan setengah jadi atau barang yang lebih tinggi 

kegunaannya. Di dalam sektor ini terkandung juga sektor yang berbasis 

chemical (kimia), transportasi, agrobisnis, otomotif, termasuk 

didalamnya industri logam atau tekstil dan sepatu. Industri makanan 

dan minuman juga termasuk di dalam sektor ini. 

2) Sektor Properti  

Adapun pengertian sektor properti ialah semua sektor yang 

berhubungan dengan bangunan mulai dari perumahan, apatemen, mall, 

dan gedung-gedung properti. 

3) Sektor teknologi 

Sektor teknologi ialah sektor yang meliputi bisnis-bisnis yang 

berhubungan dengan teknologi seperti pertelevisian, media perfilman, 

alat-alat komunikasi, komputer, dan gadget lainnya. 

4) Sektor Jasa 

Sektor jasa ialah sektor bisnis yang memfokuskan pada usaha jasa 

pelayanan dimana yang diperdagangkan tidak ada wujud fisiknya, oleh 

karena yang diperdagangkan adalah jasa pelayanan. Tidak hanya barang 
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yang dapat diperdagangkan tetapi jasa atau kemampuan pun dapat 

diperjual belikan misalnya perusahaan asuransi, travel, akuntan publik, 

guru, dan masih banyak lainnya. 

Pandangan positif terhadap sektor jasa : 

a) Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia 

b) Banyaknya usaha-usaha yang dibidang jasa sehingga membuka 

lapangan pekerjaan 

Padangan negatif terhadap sektor jasa : 

a) Manusia menjadi saling bersaing melakukan segala cara untuk 

mendapat posisi terbaik 

b) Membuat manusia malas berusaha karena adanya kemudahan yang 

diberikan oleh perusahaan jasa.44 

 

B. Pengembangan Hipotesis 

H0 : Tidak Terdapat peranan perbankan syariah dalam mendorong sektor riil 

pada Bank Muamalat Indonesia. 

H1 : Terdapat peranan perbankan syariah dalam mendorong sektor riil pada 

Bank Muamalat Indonesia. 
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BAB III 

METOBE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis hanya berfokus pada aspek peran 

Bank Muamalat Indonesia dalam mendorong sektor riil di Indonesia periode tahun 

2008-2013. 

 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data-data yang mengunakan angka dalam penyajian data-

data. Dan analisis yang mengunakan uji statiska.
45

 Menurut klasifikasi 

pengumpulan, jenis data adalah time series, yaitu data yang secara 

kronologisnya disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. 

2. Sumber data 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di 

peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua 

atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan 

dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang di peroleh akan 

membantu dan mengkaji secara kritis penelitian.
46

 Dalam penelitian ini data 
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sekunder diperoleh dari laporan keuangan publikasi yang diterbitkan oleh Bank 

Muamalat Indonesia dalam website resminya dan website resmi Bank Indonesia 

serta website resmi BPS.go.id. periodesasi data menggunakan data laporan 

keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang dipublikasikan selama kurun 

waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk 

meliput perkembangan pembiayaan bank karena menggunakan data time series. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 Langkah yang perlu dilakukan didalam kegiatan penelitian sebalum 

penelitian sampai pada konklusi adalah teknik pengumpulan data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dugunakan oleh penulis adalah dokumetasi,studi 

kepustakaan,atau  penelusuran literature. 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah penulis mengumpulkan data-data melalui 

dokumentasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Bank Muamalat 

Indonesia serta Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 

b. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang diperoleh 

dengan membaca literatur-literatur  yang ada hubungannya dengan masalah, 

baik dalam buku pegangan, terjemahan, karangan ilmiah, skripsi, dan buku 

lainnya yang berhubungan dengan judul dan permasalahannya yang akan 

dibahas. 

 



 

 

44 

 

D. Variabel-variabel penelitian 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau 

berubah/mempengarui suatu variabel lain yaitu variabel depedent.
47

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah (Y) Sektor Riil. 

 Sektor Riil, Dalam dunia ekonomi dikenal dengan dua macam sektor 

yaitu, sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu 

barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang awalnya sangat 

mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan ini sektor riil yang 

berupa jasa bisa lebih berperan. Sektor riil secara umum adalah upaya 

mengelola uang atau aset secara langsung pada jenis atau bidang usaha 

tertentu misalnya mendirikan pabrik, mendirikan toko atau membentuk 

perusahaan atau bisa pula berupa membeli tanah, rumah dan bangunan 

atau membeli emas dan sebagainya, untuk kemudian dijual kembali. 

b. Variabel terikat ( indepedent variabel ) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengarui atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel lain yaitu variabel bebas.
48

 Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah (X) FDR (Financing To Deposit Ratio) 

yang diwakilkan (difroksikan) dari Perbankan syariah dalam hal ini adalah 

Bank Muamalat Indonesia. 

                                                 

47
Sofyan,siregar.statistik deskriftif untuk penelitian. ( Jakarta : persada grafindo, 2010 ) 

hlm 110 
48

Ibit. hlm. 111  



 

 

45 

 

FDR (Financing To Deposit Ratio) adalah perbandingan antara 

pembaiayaan yang diberikan oleh bank dengan pihak ketiga yang 

dikerahkan oleh bank. Rasio yang mengukur dan menilai cukup tidaknya 

likuiliditas suatu bank. Data FDR diperoleh dengan cara menghitung 

perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan kepada deposan 

dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan 

berjangka (Deposito), dan tabungan. Nilai FDR yang diperkenankan oleh 

bank Indonesia adalah kisaran 78% hingga 110%. Namun, dalam 

penelitian ini peneliti hanya fokus pada FDR pembiayaan Mudharabah dan 

musyarakah. Dan secara sistematis FDR dapat dirumus sebagai berikut :  

         Total Pembiayaan 

  FDR =      x 100% 

       Total Dana Pihak Ketiga  

 

E. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data peran Perbankan Syariah dalam mendorong sektor 

riil di indonesia digunakan model regresi sederhana. Regresi sederhana ini 

bertujuan untuk mempelajari hubungan antara ke dua variabel.  

Setelah mendapatkan data olahan, untuk mengetahui tingkat pembiayaan 

yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia antara variabel X (FDR) dengan 

variabel Y (sektor riil) dihitung dengan menggunakan regresi
49

 : 

1. Analisis regresi sederhana 
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Penelitian ini hanya terdiri atas dua variabel yaitu variabel FDR (X) dan 

Sektor riil (Y), maka bentuk persamaan regresi Y atas X adalah : 

     Y = a + bX 

  Σy – bΣx   

  a =   

   n 

  

           (n)(Σxy) – (Σx)(Σy) 

          b = 

             (n)(Σx
2
) – (Σx)

2 

 

Dimana 

Y= Nilai yang diprediksikan (sektor riil) 

a = Konstanta 

b= Koefisien regresi 

X= Nilai variabel independent (FDR) 

n   = Jumlah Data  

Uji signifikan dalam regresi sederhana adalah sebagai berikut. 

a. Uji R
2
 

Uji R
2
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien dependen 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 
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b. Koefisien determinasi  

Digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. 

c. Uji hipotesis 

 H0 : tidak terdapat pengaruh antara perbankan syaraiah dalam   

 mendorong sektor riil pada bank Muamamalat Indonesia. 

 H1 : terdapat pengaruh anatara perbankan syariah dalam   

 mendorong sektor riil pada bank Muamalat Indonesia. 

d. Uji Parsial (Uji t) 

Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel-variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan syarat : 

1) Bila Thitung< Ttabel maka H0 diterima dan ditolak H1, artinya bahwa 

secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Bila Thitung> Ttabel, maka H0 ditolak dan menerima H1, artinya bahwa 

secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini juga dapat menggunakan 

pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan 

(penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis ini 

didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan t dengan nilai 

signifikan 0.05 dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
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a) Jika signifikansi t < 0.05 maka H0 ditolak yang variabel 

indipenden secara semultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b) Jika signifikasi t > 0.05 maka H0 diterima yang berarti variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

c. Menentukan kriteria hipotesis : 

a) Jika signifikansi (P value) t < 0,05, maka H0ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan 

sektor riil setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat 

Indonesia. 

b) Jika signifikansi (P value) t > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan 

sektor riil setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat 

Indonesia. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia 

 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 rabiul tsani 1412 H 

atau 01 Nopember 1991 diprakarsai oleh majelis ulama Indonesia (MUI) dan 

pemerintahan Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada syawal 1412 H 

atau 01 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dan eksponen Ikatan Cendikiawan 

Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank 

Muamalat juga menerima dukungan masyarakat terbukti dari komitmen 

pembelian saham perseroan senilai Rp 84 Miliar pada penanda tanganan akta 

pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturrahmi peringatan pendirian 

Bank Muamalat Indonesia di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari 

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Dengan 

diikuti SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991, tanggal 5 Nopember 

1991, diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK. 030/1992. 

Dan tanggal 1 Mei 1992 PT Bank Muamalat Indonesia memulai operasinya untuk 

melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya. 

 Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank 

Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini 

semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank pertama dan terkemuka di 

Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus berkembang dan juga 

dengan pelayanan yang semakin meningkat.  
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 Pada akhir 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor 

perbankan tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun 

terimbas dampak krisis di tahun 1998, rasio npembiayaan macet (NPF) mencapai 

lebih dari 60. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai 

titik terendah yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari modal setor awal.  

 Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari 

pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development 

Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS pada 21 Juni 

1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. 

Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 

merupakan waktu yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank 

Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan 

kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, 

ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat 

serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. 

 Melalui masa-masa sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari 

keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh 

anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada : 

a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, 

b. Tidak melakukan PHK satu punterhadap sumber daya insan yang ada, 

dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong Kru Muamalat sedikitpun, 
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c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi 

prioritas utama di tahun kepengurusan Direksi baru, 

d. Peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja 

Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, 

e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menumbuhkan peluang 

usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, 

yang akhirnya membawa Bank Muamalat kearah pertumbuhan baru 

memasuki tahun 2004 dan seterusnya.  

 Berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia selain berdasarkan pada 

ketentuan-ketentuan syariat islam, juga didasarkan pada kenyataan sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah penduduk islam 

meragukan hukumnya bunga pada perbankan konvensional. 

b. Meningkatnya pembangunan di sektor agam akan meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai dari ajaran islam. 

c. Bank konvensional yang ada di Indonesia dirasa kurang berperan secara 

optimal dalam membantu memerangi kemiskinan, hal ini disesbabkan 

dengan perangkat bunga yang kurang memberi peluang kepada 

masyarakat menengah untuk mengembangkan usahanya. 

d. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi sangat mendukung bagi 

beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. 

e. UU No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 12 memberikan peluang bagi 

beroperasinya Bank yang menggunakan sistem bagi hasil. 
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f. Konsep yang melekat pada Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu 

wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan 

yang ada di Indonesia, orientasi tersebut meliputi : 

1) Kebersamaan antara bank dengan nasabah 

2) Mengembangkan produksi dengan memperluas kesempatan kerja.
50

 

 Ada pula tujuan dasar dari berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia adalah, 

yaitu sebagai ialah Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat Indonesia 

sehingga semakin berkurang kesenjangan ekonomi dengan demikian pula akan 

melestarikan pembangunan sosial, antara lain : 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha 

2) Menigkatkan kesempatan kerja 

3) Membimbing dan mendidik masyarakat untuk berfikir secara ekonomi, 

agar meningkatkan kualitas hidup mereka.
51

 

 

2. Visi, Dan Budaya Misi Perusahaan Bank Muamalat Indonesia 

a) Visi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama di 

Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional. 

b) Misi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role model lembaga 

keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirusahaan, 
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keunggulan manjemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimalkan nilai kepada stakeholder. 

c) Budaya Perusahaan 

Kemampuan sumber daya alam, keunggulan produk dan jasa yang 

ditawarkan, jaringan dan teknologi yang unggul guna mendukung 

kegiatan operasional sangat mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan.Tetapi yang menjadi faktor pendorong sesungguhnya terletak 

pada kekuatan Visi, Misi dan nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi 

dan budaya kerja perusahaan.Hal ini dibuktikan oleh PT. Bank Muamalat 

Indonesia dengan Visi dan Misi perusahaan yang dibuat oleh PT. Bank 

Muamalat. Pencapaian Visi dan Misi tersebut didukung oleh nilai-nilai 

yang tertanam dan di tumbuh kembangkan oleh Bank Muamalat sebagai 

Lembaga Keuangan Syariah yang harus dijalankan dengan sistem, akhlak 

dan aqidah sesuai dengan prinsip syariah.52 
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3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Muamalat Indonesia 

Tugas dan tanggung jawab setiap bagian-bagian dalam PT. Bank Muamalat 

Indonesia adalah sebagai berikut
53

 : 
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a. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) Adalah dewan 

tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat 

pemegan saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bank Muamalat Indonesia. 

b. Dewan Komisaris (Board of Commissioner) Adalah wakil dari pemegang 

saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dewan Direksi 

merumuskan strategi jangka panjan perusahaan. Adapun tugas Dewan 

Komisaris adalah sebagai berikut:  

1) Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta 

memberi nasihat kepada Dewan Direksi. 

2) Melakukan tugas-tugas secara kusus diberikan kepadanya menurut 

Anggaran Dasar. 

c. Dewan Pengawas Syari’ah (Sharia Supervisory Board) Dewan Pengawas 

Syari’ah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus 

bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional Bank. Adapun 

tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:  

1) Melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan 

sesuai dengan prinsip Syari’ah.  

2) Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari’ah.  

3) Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari’ah.  

4) Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi 

pihak eksekutif dan operasi.   
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d. Board of Direction Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung 

jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar Bank Muamalat. Secara umum tugas dan tanggungjawab Direksi adalah: 

1) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan 

Perseroan 

2) Memastikan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas yang tinggi 

bagi Perseroan secara berkesinambungan 

3) Mengelola pejabat, staf dan karyawan Bank Muamalat 

4) Melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.  

Sedangkan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi menurut Board Manual 

Bank Muamalat, antara lain sebagai berikut:  

1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat 

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.  

2) Mengelola Bank Muamalat sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku  

3) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.   

e. Administration Group Ruang lingkup kerja:  

1) melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas 

pelaksanaan atau jalannya operasional. 
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2) Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring Laporan-

laporan Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern 

atau ekstern yang berkepentingan.   

f. Corporate Support Group Ruang lingkup kerja:  

1) Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen. 

2) Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan 

keputusan yang terkait dengan aspek hukum.  

g. Internal Audit Group Ruang lingkup kerja:  

1) Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya 

dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.  

2) Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern.  

3) Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab 

yang telah dilaksanakan.   

h. Business Development Group Ruang lingkup kerja:  

1) Marketing:  

a) Marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance bagi Cabang.  

b) Bersama financing dan sattlement group membuat target lending dan 

funding revenue system dan technology. 

c) Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung 

operasional Bank.  

2) Produk dan Development:  

a) Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk. 

b) Melakukan review produk dan fitur produk.  



 

 

58 

 

c) Merumuskan tarif layanan produk.  

3) SISOP dan UAT (USSER acceptance Test)  

a) Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur 

peraturan atau kebijakan pribadi. 

b) Menyebarluaskan ketentuan pemerintah seprti SEBI, PP, Undang-undang 

dan sejenisnya untuk bidang operasi Bank.  

i. Financing Support Group Ruang lingkup kerja:  

1) Financing Supervision  

2) Sharia Financial Iinstitution  

3) Financing Product Development  

j. Network and Alliance Group Ruang lingkup kerja:  

1) Network Alliance (POS, Da’I Muamalat, Pegadaian)  

2) Shar-E and Gerai Optimizing  

3) Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center)
54

 

 

4. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia 

Di dalam Bank Muamalat Indonesia terdapat berbagai jenis macam produk 

yang ditawarkan. Mulai dari produk untuk pendanaan dan juga produk untuk 

tabungan, macam-macamnya adalah sebagai berikut : 

a. Pendanaan 

1) Giro Muamalat 
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a) Giro Perorangan 

b) Giro Institusi 

2) Tabungan 

a) Tabungan Muamalat 

b) Deposito 

b. Pembiayaan 

1) Konsumen 

a) KPR Muamalat iB. 

b) iB Muamalat Umroh 

c) iB Muamalat Kopersai Karwayan 

d) iB Multiguna 

e) iB Pensiun 

f) pembiayaan kepada Multifinance (AutoLoan) 

c. Modal Kerja 

1) iB Modal Kerja SME 

2) iB Rekening Koran Muamalat 

3) iB Muamalat Usaha Mikro 

d. Investasi 

1) iB Investasi SME 

2) iB Properti Bisnis Muamalat 

 

5. Prosedur Pembiayaan Dalam Bank Muamalat Indonesia 
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Dalam Bank Muamalat Indonesia ketika memberikan pembiayaan kepada 

nasabah, pihak Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa unsur  yang perlu 

diperhatikan antara pihak perbankan sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai 

debitur, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan 

b. Kesepakatan 

c. Jangka Waktu 

d. Resiko 

e. Balas jasa 

 Dari pengertian di atas dapat dilihat apa saja unsur-unsur yang terkandung 

dalam pembiayaan. Begitu pula yang terjadi dalam PT. Bank Muamalat Indonesia 

juga memakai unsur-unsur diatas. Berikut ini adalah prosedur pembiayaan yang 

ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, yaitu sebagai berikut : 

1) Nasabah bertemu dengan marketing dari Bank Muamalat Indonesia untuk 

mengajukan pembiayaan dan msrketing tersebut langsung memasukkan Surat 

Permohonan 1 ke USP (Unit Support Pembiayaan). Surat Permohonan 1 

berguna untuk proses tahap pertama dalam pembiayaan yang diajukan. 

2) USP menerima Surat Permohonan 1 dari marketing dan USP Melakukan 

pengecekkan terhadap data nasabah yaitu menyangkut : 

a) Bi Checking, yaitu untuk mengetahui calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan tersebut apakah masih mempunyai pembiayaan di Perbankan 

lainnya atau tidak. 
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b) Taksasi, yaitu bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha dari nasabah 

dan mengetahui keabsahan harga dari nilai aktiva yang akan di agunkan 

serta sebagai bahan bagi marketing atau komite pembiayaan dalam 

merekomendasikan pembiayaan. 

c) Analisa Yuridis, bertujuan untuk melihat aspek-aspek kelegalitasan, 

keaslian identitas dari nasabah yang mengajukan pembiayaan dan melihat 

jaminannya apa saja. Tetapi analisa yuridis hanya dilakukan untuk 

pembiayaan di atas Rp 250 juta.Dengan tahapan tersebut diharapkan 

menghindari bank dari resiko kerugian akibat nasabah cidera janji. 

3) Setelah Bi Checking, Taksasi dan Analisa Yuridis selesai data-data tersebut 

diserahkan kepada komite Pembiayaan untuk di nilai apakah pengajuan 

pembiayaan disetujui atau tidak. 

4) Setelah Komite Pembiayaan menyutujui pengajuan pembiayaan tersebut, 

marketing segera menghubungi notaris untuk akad perjanjian atau pengikatan 

dalam pengajuan pembiayaan tersebut. 

5) Setelah akad selesai dilaksanakan proses adalah Droping. Droping yaitu 

pencairan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Dan 

diharapkan nasabah tersebut dapat melunasi kewajibannya mengangsur setiap 

bulannya dengan jangka waktu yang ditentukan. 

Demikian adalah alur atau tahapan dalam proses pembiayaan dalam PT Bank 

Muamalat Indonesia. Jika tahapan tersebut dijadikan bagan adalah, sebagai: 
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Gambar 4.2 Tahapan alur prosedur pembiayaan 

 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Muamalat Indonesia  

  

6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah  

Salah satu usaha yang diimplementasikan oleh Bank Muamalat Indonesia 

adalah sistem pembiayaan.Pembiayaan dengan akad bagi hasil terdiri dari 

pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Pembiayaan Mudharabah adalah 

kerjasama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank) bertindak sebagai 

penyedia dana (shahibul maal) dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai 

(mudharib). Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

1. SP 1 masuk 

USP 

2. Bi Checking 

Taksasi Analisa 

Yuridis Taksasai Selesai 

Bi Checking Selesai 

Analisa Yuridis Selesai 

3. Komite Pembiayaan 

Setuju / tidak 

4. Akad / Pengikatan 

5. Droping 
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B. Analisis Data 

a. Pertumbuhan sektor riil di indonesia 

  Perekonomian nasional di tengah carut marutnya politik di Indonesia terus 

menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Tidak hanya menguatkan pasar 

tetapi juga memberi ruang untuk mendorong kinerja ekonomi. Di sisi lain 

stabilitas ekonomi juga merupakan menivestasi dari seberapa kokoh fundamental 

ekonomi tersebut. 

  Secara tahunan pertumbuhan kredit di Indonesia memang relatif rendah 

misalnya saja pada tahun 2013 jumlah kredit hanya mencapai 22,12 persen 

sedangkan pada Maret 2012 jumlah kredit mencapai 25,7 persen. Di sisi lain, 

pertumbuhan kredit 20-21 persen merupakan potret bergeraknya ekonomi 

khususnya sektor riil bahkan ditengah banyak negara berkembang lainnya yang 

mengalami kesulitan tumbuh. Pertumbuhan kredit investasi dan modal kerja 

menjadi indikator meluasnya aktivitas ekonomi masyarakat khususnya di sektor 

riil. Penyaluran kredit (produktif) perbankan ke sektor riil terus diupayakan tidak 

hanya bagi industri saja tetapi juga bagi pengusaha yang bergerak pada sektor jasa 

atau industri yang berbasis rumah tangga
55

. 

  Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pertumbuhan sektor rill seberapa 

jumlah aset yang dimiliki oleh sektor riil di Indonesia dan terfokus pada sektor 

jasa. Untuk Melihat perkembangan Sektor Riil pada sektor jasa di Indonesia yang 
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terealisasi selama periode Tahun 2008-2013 dapat dilihat sebagaimana disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Pertumbuhan Sektor Riil dalam Bidang Jasa Periode Tahun 2008-2013 

Tahun Sektor Riil Sektor Riil (%) 

2008 481.848,3 13,09 

2009 574.116,5 13,26 

2010 660.365,5 13,40 

2011 785.014,1 13,57 

2012 889.994,4 13,70 

2013 1.000.822,7 13,82 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)  

 Pertumbuhan Sektor riil dari sektor jasa di Indonesia selalu mengalami 

perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Badan 

Pusat Statistik (BPS), ditahun 2008 pertumbuhan sektor riil di Indonesia secara 

keseluruan adalah sebesar 481.848,3. Pada tahun 2009 sampai dengan 2013 

jumlah sektor riil di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan jumlah sektor riil pada tahun 2009-2013 adalah : tahun 2009 sebesar 

574.116,5, tahun 2010 sebesar 660.365,5, tahun 2011 sebesar 785.014,1, tahun 

2012 sebesar 889.994,4, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1.000.822,7. 
56

 

 

b. Pertumbuhan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia 

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebagai salah satu komponen dari 

pertumbuhan FDR yang menggambarkan tingkat pembiayaan yang dilakukan oleh 
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suatu Perbankan Syariah.Perkembangan FDR suatu Bank Syariah 

mengindikasikan besarnya pembiayaan dana pihak ketiga kepada masyarakat 

menentukan keberhasilan suatu bank dalam menyalurkan pembiayaannya kepada 

masyarakat. 

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan suatu bank di bidang ekonomi suatu 

daerah adalah adanya peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun, kenaikan 

pembiayaan akan mempunyai makna positif. Jika FDR mengalami peningkatan 

yang lebih tinggi daripada NPL (Non Performing Loan). Suatu Bank mempunyai 

pembiayaan yang berbeda sebagai akibat adanya beberapa perbedaan yang 

dimiliki oleh bank tersebut. Perbedaan tersebut meliputi antara lain : kondisi alam, 

jumlah pendapatan masyarakat, sosial budaya, tingkat teknologi dan beberapa 

faktor ekonomi lainnya.
57

 

FDR (Financing To Deposit Ratio)menurut tingkat keberhasilan suatu bank 

memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu bank untuk menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat. Data ini penting sebagai bahan pertimbangan 

dalam menunjukkan perbedaan tingkat kesehatan Bank di suatu Bank dengan 

Bank lainnya. Pertumbuhan FDR (Financing To Deposit Ratio) dapat dilihat dari 

besarnya DPK (Dana Pihak Ketiga) yang berhasil disalurkan pada tahun tertentu 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penggunaan FDR (Financing To Deposit 

Ratio) ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penyaluran dana pihak ketiga 

(DPK) kepada masyarakat, sehingga setiap perubahan yang diukur merupakan 
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pertumbuhan riil suatu Bank. Mulai tahun 2008, pertumbuhan pembiayaan suatu 

bank secara nasional dihitung dengan menggunakan FDR (Financing To Deposit 

Ratio).
58

 

Table 4.2 

Pertumbuhan FDR Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2008-2013 

Tahun FDR DPK Pembiayaan 

2008 18,95% 10.073.96 5.052.492.075 

2009 44,20% 13.316.90 5.884.778.969 

2010 42,20% 17.393.44 7.341.353.921 

2011 36,30% 26.658.09 9.677.116.084 

2012 48.40% 30.586.45 14.805.384.726 

2013 56.14% 32.754.90 18.389.153.077 

 Sumber : Bank Muamalat Indonesia (Diolah) 

 Perkembangan Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak terlepas dari 

seberapa besar pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank syariah. Kalau FDR 

(Pembiayaan dari tahun 2008-2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahun 

nya. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan telah 

mampu meningkatkan pertumbuhan suatu sektor riil. 

 Kondisi PT. Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan berjalan relative 

dengan laju pertumbuhan yang cenderung menunjukan percepatan setiap 

tahunnya. Kondisi tersebut sedikit turut mendorong kegiatan pertumbuhan sektor 

rill terutama pada sektor jasa, sehingga pada tahun 2008 pertumbuhan 

pembiayaan yang diukur dengan mengunakan dengan FDR mencatatkan 
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pertumbuhan sebesar 18,95 persen  dan pada akhir tahun 2010 pembiayaan 

meningkat sampai pada level 42,20 persen. 

 Perkembangan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia ditahun 2011 berjalan 

cenderung turun dari tahun sebelumnya ke level 36,30 persen. Penyebabnya 

karena pada tahun ini pembiayaan banyak di alokasikan pada pembaiyaan 

murabahah. Pada tahun 2012 pembiayaan kembali meningkat ke level 48,40 

persen. Da pada tahun 2013 pertumbuhan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia 

terus meningkat hingga ke level 56,14%.
59

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Padapembahasan akan dilakukan pembahasan mengenai PeranPerbankan 

Syariah Dalam Mendorong Sektor Riil. Berdasarkan olah data antara variabel (X) 

FDR (Financing to Deposit Ratio) terhadap pertumbuhan Sektor Riil (Y). 

 Peran Perbankan Syariah dalam mendorong Sektor Riil pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan regresi linear sederhana, 

dengan menganalisis peran Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat 

Indonesia kepada para pengusaha-penguha yang bergerak dibidang jasa terhadap 

persentase tingkat pertumbuhan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan, 

dengan hasil pengelolaan data menggunakan SPPS 16.0 sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SK 13.4725 .27555 6 

FDR 41.0317 12.68027 6 

 

 Pada bagian output ini, digunakan untuk menafsirkan rata-rata pertumbuhan 

FDR (Financing to Deposit Ratio) dan pertumbuhan Sektor riil di bidang jasa. 

Rata-rata pertumbuhan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia 13.4725dan rata-rata 

pertumbuhan sektor riil Indonesia adalah 41.0317 dengan standar deviasi masing-

masing bernilai .27555 dan 12.68027. 

Tabel 4.4 

Correlations 

  SK FDR 

Pearson Correlation SK 1.000 .812 

FDR .812 1.000 

Sig. (1-tailed) SK . .025 

FDR .025 . 

N SK 6 6 

FDR 6 6 

 Pada bagian correlations ini, ditampilkan ada tidaknya hubungan antara 

kedua variabel, jika terdapat hubungan berapa besar dan bagaimana arah 

hubungannya. Besar hubungan antara variabel sebesar 0,811. Artinya hubungan 

kedua varibel tersebut kuat. Nilai positif menunjukkan bahwa hubungan 

pertumbuhan FDR dan pertumbuhan Sektor Riil dikatakan searah. Untuk melihat 
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nilai signifikansi (sig) tampak nilainya 0,29 lebih besar dari 0.05 karena angka sig 

> 0.05 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel.
60

 

Tabel 4.5 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 FDR
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: SK  

 

 Pada bagian ini menunjukkan metode dalam memasukkan variabel. Tampak 

bahwa memasukkan variabel yang akan dianalisis dan tidak ada variabel yang 

dikeluarkan, karena menggunakan metode “Enter” 

Tabel 4.6 

 Hasil Koefisien Determinasi  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .811
a
 .659 .572 .17998 

 a. Predictors: (Constant), FDR 
 

Dari Tabel. 4.6 di atas estimasi model dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

a. R = 0,811hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel FDR (X) terhadap 

tingkat pertumbuhan sektor riil dibidang jasa sebesar 81,1%. Artinya 

hubungannya erat karena di atas 50% 
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b. R Square sebesar 0,658 berarti 65,8% variabel FDR PT. Bank Muamalat 

Indonesia mampu menjelaskan 65,9%. Sedangkan 34,1% dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

1. Regresi Linear Sederhana 

Untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresidalam 

memprediksi, kita harus menguji signifikansi dari masing-masing koefisien dari 

model, maka dilakukan uji t.
61

 Tujuan dari uji t ini adalah untuk mengetahui 

apakah hipotesis dibawah ini dapat diterima : 

H0 : tidak terdapat peranan perbankan syariah dalam mendorong 

sektor riil pada bank Muamalat Indonesia. 

H1 : terdapat peranan perbankan syariah dalam mendorong sektor riil 

pada bank Muamalat Indonesia. 

 Dengan kriteria keputusan H0 ditolak dan H1 diterima, apabila 

thitung> ttabel dengan tingkat signifikansi 5%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

61
 Nunung Nurhayati dan Tasya Aspiranti, Dasar-dasar Statistika Bisnis, (Bandung: 

FAkulta Ekonomi UNISBA, 2004). hlm. 88 



 

 

71 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linear Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.751 .271  47.119 .000 

FDR .018 .006 .811 2.774 .050 

a. Dependent Variable: SK     

 

Berdasarkan tabel Coefficients di atas, di peroleh t dengan signifikansi a = 5% : 2 

= 2.5% pada uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) n – k – 1 atau 6–2–1 = 3 (n 

adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 

dua sisi (signifikansi = 0.025) hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 1.943. 

1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa thitungsebesar 2,774dengan ttabelpada 

alpha 5% sebesar 1,943, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena 

thitung>ttabel(2.774 > 1.943) artinya bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 

antara FDR PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap pertumbuhan sektor riil di 

Indonesia. 

2. Karena nilai signifikansi (0,050) > 0,05 (5%), maka H0 diterima dan H1ditolak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa FDR PT. Bank Muamalat 

Indonesiaberpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil di 

bidang jasa di Indonesia. 
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 Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana di atas pada tabel 4.7 dapat 

diketahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat 

dirumuskan persamaan sebagai berikut: 

 Y = a + b X 

 Sektor riil = 12.751 + 0.18 FDR PT. Bank Muamalat Indonesia 

 Dengan interpretasi sebagai berikut: 

a. Apabila tingkat FDR PT. Bank Muamalat Indonesia dianggap konstan (0), 

maka persentase tingkat pertumbuhan sektor riil sebesar 12.751 

b. Koefisien FDR PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar + 018 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan FDR PT. Bank Muamalat Indonesia sebesar 1% maka 

dapat meningkatkan Sektor riil dibidang jasa sebesar 0.18%. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

peranan FDR (Financing to Deposit Ratio)berpengaruh positif peranan perbankan 

syariah terhadap tingkat pertumbuhan Sektor Riil di bidang Jasa di Indonesia. 

2. Pembahasan hasil pengujian hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan pertumbuhan Sektor Riil sebelum dan sesudah mendapatkan 

pembiayaan dari PT. Bank Muamalat Indonesia. Hal ini memunculkan dugaan 

bahwa dalam  pembiayaan, para pelaku usaha cenderung melakukan pengajuan 

pembiayaan terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia yang berdasarkan hasil 

pelaksanaan tidak ada yang mempengaruhinya, sehingga banyak pelaku usaha 

mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia. Hal ini 

menyebabkan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha 
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mengalamipergerakan yang signifikan, atau terdapatnya perbedaan dengan 

sebelum adanya pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya 

maka penelitian tentang Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Sektor Rill 

(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia) menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana terhadap pertumbuhan 

sektor riil selama periode 2008-2013, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan peranan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mendorong pertumbuhan 

sektor riil di Indonesia sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari PT. 

Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya uji regresi 

yang menghasilkan nilai thitung sebesar 2,774 lebih besar dari pada ttabel1,943 yang 

menunjukan berada didaerah penolakan H0dan penerimaan H1. Artinya bahwa ada 

pengaruh secara signifikan antara FDR PT. Bank Muamalat Indonesia terhadap 

pertumbuhan sektor riil di Indonesia.Dan dalam penelitian inidapat disimpulkan 

bahwa FDR PT. Bank Muamalat Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan 

sektor riil di bidang jasa di Indonesia. 
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B. Saran 

1. Penelitian ini menggunakan FDR (Financing to Deposit Ratio) sebagai 

perhitungan rasio, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat ditambah rasio-

rasionya yang lebih banyak, dengan cara mengambil rasio perhitungan 

kesehatan bank di perbankan syariah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambah variabel lain selain FDR 

(Financing To Deposit Ratio), juga dapat menggunakan uji regresi yang lain. 

3. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menggunakan periode waktu yang lebih panjang. 

4. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

penyaluran pembiayaan dan menggunakan alat analisis yang berbeda. 
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