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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah Di Indonesia 

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-

embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan 

melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah 

Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit 

sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Percobaan ini 

berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep 

serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, 

sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara 

langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan 

para penabung. 

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. 

Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terpengaruh oleh krisis moneter pada 

tahun 1998 sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB 

kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 

dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia 

telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan 

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.  
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Ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah 

muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional 

Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar 

internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan 

(LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang 

menghambat terealisasinya ide ini: 

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan 

karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU 

No 14/1967. 

2. Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ldeologis, merupakan bagian 

dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki 

pemerintah. 

3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura 

semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, 

antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. 

Pada akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 

1988 di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang 

berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk 

mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat 

menjadi pedoman, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 

0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan 

perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut 

dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia 
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(MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 

1990. Berdasarkan amanat Munas (Musyawarah Nasional) tersebut, maka dibentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. 

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI, akte 

pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 

1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 

Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di 

Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 

106.126.382.000, Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh 

menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, 

Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Puma Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT 

Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai 

yayasan penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada 

tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. 

Beroperasinya Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan kemunculan Undang-

Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil 

diakomodasi. Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu 

usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 

Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 

tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundang-undangkan pada tanggal 30 

Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia NO. 119 tahun 1992. Hal 
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itu secara tegas ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang 

berbunyi: 

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha 

yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 

2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak 

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha 

yang berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU 

Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang 

kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang pada pokoknya 

menetapkan hak-hak, antara lain: 

1. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat yang dilakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi 

hasil. 

2. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan 

Syariah. 

3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). 

4. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata 

berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha 

yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank Umum atau Bank 

Perkreditan Rakyat yang melakukan usaha tidak dengan prinsip bagi hasil 
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(konvensional), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip bagi hasil. 

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang 

memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Dari 

UU tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem Perbankan Syariah dikembangkan 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima 

konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem Perbankan Syariah yang 

berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana 

masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama 

ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan 

sistem bunga. 

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip 

kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah investor yang 

harmonis. Sementara dalam Bank Konvensional konsep yang diterapkan adalah 

hubungan debitur-kreditur. 

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa 

keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang 

berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, 

pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur 

moral. 
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4. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan di keluarkannya 

sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi 

Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan 

kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan 

jaringan perbankan Syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang 

Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional 

dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Landasan dan 

kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini 

meliputi: 

a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Syariah 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 

1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Bank Umum dapat memilih untuk 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau 

berdasarkan prinsip Syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam 

hal Bank Umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka 

kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor 

cabang khusus yaitu unit usaha syariah dan kantor cabang Syariah. 

Sedangkan BPR harus memilih kegiatan usaha di antara salah satunya saja. 

Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib 

melaksanakan: 

1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS); 
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2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang di tetapkan oleh Dewan 

Syariah Nasional (DSN); 

3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu 

rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk 

membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan 

operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS). 

b. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antarbank. Di dalam 

penjelasan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah 

diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah 

maka tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk 

mengatur kelancaran lintas pembayaran antarbank serta pelaksanaan pasar 

uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, transaksi pembayaran dilakukan 

melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada BI. 

Apabila dalam pelaksanaan, saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib 

Minimum (GMW), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban 

membayar. Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan 

atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap 

sebagai keuntungan bank. Sedangkan apabila terjadi kekurangan likuiditas, 

maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. Bagi 

bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat 

Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang merupakan sarana penanaman 

modal bagi Bank Syariah. Untuk menjaga kestabilan moneter, BI menyerap 
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kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah 

Bank Indonesia (SWBI) yang di dasari pada prinsip wadiah (titipan)." 

 

B. Fungsi Bank Syariah 

1. Manajer Investasi  

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang 

dihimpun, karena besar-kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh 

pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, 

dan profesionalisme dari bank syariah.  Bank syariah bisa melakukan fungsi 

ini berdasarkan kontrak Mudharabah. 

2. Investor 

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut 

(dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola 

investasi yang sesuai dengan Syariah  Investasi yang sesuai dengan syariah 

tersebut meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad 

mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan, dll.  

3. Jasa Keuangan  

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, 

pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak 

melanggar prinsip-prinsip syariah.  Bank syariah juga menawarkan berbagai 

jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract 

atau sewa. Contohnya letter of guarantee, wire transfer, letter of credit. 
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4. Fungsi Sosial 

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan 

pelayanan sosial baik melalui qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana 

sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.  Disamping itu, konsep perbankan 

Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting 

di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan sosial. 

 

C. Visi Dan Misi Bank Syariah 

Visi dan misi pengembangan perbankan syariah di Indonesia dirumuskan 

dengan mengacu kepada nilai-nilai yang merupakan pondasi serta menjadi pilar-pilar 

pendukungnya, yaitu ketuhanan yang maha esa, hukum kemasyarakatan (muamalah), 

etika, kebersamaan (universal), nilai-nilai keadilan (justice), keseimbangan (balance), 

dan kebaikan (social benefits)  yang keseluruhannya diterapkan dalam setiap kegiatan 

operasionalnya. 

Visi perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan 

yang sehat kuat dan selaras dengan prinsip syariah dalam kerangka keadilan, 

kemaslahatan dan keseimbangan guna terciptanya masyarakat yang sejahtera secara 

material dan spiritual. 

Misi perbankan di  Indonesia  adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk 

pengembangan perbankan syariah yang sehat, efisien dan kompotitif atas dasar 

prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui 
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kegiatann pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

D. Struktur Organisasi Bank Syariah 

1. Bank Umum Syariah (BUS) 

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Bank Umum Syariah diatur melalui PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank 

Umum Syariah. Pasal 2-nya menegaskan bahwa bentuk badan hukum bank adalah 

Perseroan Terbatas. Kemudian pasal 5-nya menegaskan bahwa modal disetor 

untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp. 

1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) (http://www.bi.go.id). Berikut ini adalah 

struktur organisasi dari BUS: 
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Bagan III.1 
Struktur Organisasi Bank Umum Syariah 

Dewan Komisaris

Kantor Cabang

Dewan Audit

Divisi / Urusan

Direksi

Dewas Pengawas Syariah

RUPS / Rapat Anggota

Divisi / Urusan Divisi / Urusan

Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang
 

Sumber: Wuri Arianti (2011)52 

2. Unit Usaha Syariah (UUS) 

UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank 

yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu 

syariah dan atau unit syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai UUS diatur melaui 

PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pasal 2 ayat (1) PBI 

UUS menyebutkan bahwa BUK (Bank Umum Konvensional) yang akan 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS. 

Kemudian ayat (2)-nya menyebutkan bahwa pembukaan UUS harus dicantumkan 

dalam rencana bisnis BUK. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin 

                                                           
52 Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014. 
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Bank Indonesia dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan 

dipelihara paling kurang sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 

Modal kerja sebagaimana dimaksud harus disisihkan dalam bentuk tunai 

(http://www.bi.go.id). Berikut ini adalah struktur organisasi pada UUS: 

Bagan III.2 
Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah 

Dewan Komisaris

Kantor Cabang

Dewan Audit

Divisi / Urusan

Direksi

Dewas Pengawas Syariah

RUPS / Rapat Anggota

Divisi / Urusan Divisi / Urusan Unit Usaha Syariah

Kantor Cabang Kantor Cabang Kantor Cabang Syariah Kantor Cabang Syariah
 

Sumber: Wuri Arianti (2011)53 

 

E. Fungsi Utama Bank Syariah 

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat 

yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk 

jasa perbankan syariah (lihat bagan III.3). 

 

 

 

 

                                                           
53 Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014. 
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Gambar III.3 
Fungsi Utama Bank Syariah 

Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Pelayanan Jasa

Bank Syariah

Biaya:
- Bonus
- Bagi Hasil

Pendapatan:
- Margin Keuntungan
- Bagi hasil
- Sewa

Pendapatan fee
(fee Based Income)

Selisih antara
Pendapatan dan Biaya

 

Sumber : Wuri Arianti (2011)54
 

Pada gambar III.3 menunjukkan bahwa fungsi bank sebagai penghimpun dana 

masyarakat akan mengeluarkan biaya (bonus dan bagi hasil). Fungsi bank dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat, akan memperoleh pendapatan berupa bagi 

hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. Fungsi dalam menawarkan produk 

jasa, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa fee (Ismail, 2010). 

 

F. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 

Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka 

sistem perbankan di Indonesia saat ini dapat di jalankan dengan berdasarkan prinsip 

syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa 

perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran 

                                                           
54 Dikutip dari http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf, diakses November 2014. 
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imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip 

syariah.55 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan 

pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain, bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.56 Karakteristik utama 

bank syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. 

Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa 

hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.  

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah.57 

Keuntungan bank syariah tergantung pada sektor riil. Bank syariah memakai 

prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa, bukan memakai suku bunga seperti bank 

konvensional. Loyalitas bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional. 

Hubungan bank syariah dengan nasabahnya dalam bentuk kemitraan. 

                                                           
55 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005, hlm. 
56 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 
57 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 61. 
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Menurut Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2013 yang diterbitkan 

oleh Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia, terdapat 11 unit Bank Umum 

Syariah dengan kantor sebanyak 1.998 unit, 23 Unit Usaha Syariah dengan kantor 

sebanyak 590 unit dan 163 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah 

kantor sebanyak 402 unit. Total kantor yang ada di bulan Desember 2013 adalah 

sebanyak 2.990 kantor. Untuk jumlah pekerja yang bekerja di perbankan syariah 

selama bulan Desember 2013 diantaranya sebanyak 26.717 pekerja di Bank Umum 

Syariah, 11.511 pekerja di Unit Usaha Syariah dan 4.826 pekerja di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Menurut Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2013, terdapat 

pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan golongan 

pembiayaan sebanyak Rp. 110.086 Miliar digunakan untuk Usaha kecil dan 

Menengah, sedangkan sebanyak Rp. 74.034 Miliar digunakan untuk selain Usaha 

Kecil dan Menengah. Total pembiayaan pada bulan Desember 2013 adalah sebanyak 

Rp. 184.120 Miliar, yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.290 Miliar dari bulan 

November 2013. Dari data ini, sebanyak 59,79% dana dari pembiayaan Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah digunakan untuk pembiayaan Usaha Kecil dan 

Menengah. 

Data pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berdasarkan 

golongan pembiayaan adalah sebanyak Rp. 2.620.263 juta digunakan untuk 

pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan sebanyak Rp. 1.813.230 juta digunakan 

untuk selain Usaha Kecil dan Menengah. Total pembiayaan dari Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah selama bulan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 4.433.492 juta, yang 
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juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.508 juta dari bulan November 2013. Dari 

data ini diketahui sebanyak 59,10% dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

digunakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

dana berdasarkan pembiayaan digunakan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Usaha 

Kecil dan Menengah merupakan salah satu indikator penilaian pertumbuhan dan 

pembangunan suatu negara. Banyaknya masyarakat yang melaksanakan usahanya di 

bidang Usaha Kecil dan Menengah, maka pendapatan perkapita dapat meningkat 

sehingga berpengaruh pada pendapatan nasional yang juga akan meningkat. dengan 

begitu, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat dan tersebar merata. Jadi, 

pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah berpengaruh pada pendapatan nasional 

dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. 

Berikut ini adalah tabel pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2011-2013 

dihitung per bulan dalam bentuk persen. 
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Tabel III.1 
Pembiayaan Perbankan Syariah 

2011 Pembiayaan  2012 Pembiayaan  2013 Pembiayaan 

Bulan  Bulan  Bulan  
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

6.84% 
7.01% 
7.29% 
7.43% 
7.71% 
8.11% 
8.30% 
8.88% 
9.11% 
9.50% 
9.76% 
10.07% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

7.02% 
7.16% 
7.20% 
7.51% 
7.79% 
8.12% 
8.35% 
8.63% 
9.00% 
9.36% 
9.69% 
10.18% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

7.25% 
7.57% 
7.92% 
8.03% 
8.22% 
8.41% 
8.57% 
8.58% 
8.71% 
8.81% 
8.89% 
9.05% 

 Sumber : www.bi.go.id tahun 2014 
 

Berdasarkan tabel III.1  diketahui setiap tahunnya pembiayaan perbankan 

syariah dari tahun 2011 sampai tahun 2013 meningkat. Dihitung per bulan dalam 

bentuk persen pada tahun 2011 pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp. 

102.655(miliar) atau 10.07% sedangkan pada tahun 2012 pembiayaan mencapai Rp. 

147.505(miliar) atau 10.18%, seterusnya pembiayaan meningkat menjadi Rp. 

184.122(miliar) atau 9.05% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah 

mulai berminat untuk melakukan pembiayaan secara syariah. 

 

G. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah 

Berdirinya bank syariah pertama pada tahun 1992 adalah satu bukti kebutuhan 

masyarakat yang menginginkan bertransaksi di perbankan nasional dengan cara-cara 

yang sesuai dengan syariat islam. Perjalanan kurang lebih selama 12 tahun, pesatnya 
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pertumbuhan bank syariah menunjukkan bahwa sistem atau konsep yang melekat 

pada bank syariah sesuai dengan kondisi dan pada segmen yang benar. Data statistik 

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan asset yang 

mencapai Rp. 96.809 Miliar dari tahun 2011 hingga akhir 2013 yang sebesar Rp. 

242.276 Miliar adalah angka fantastis. 

Posisi dana pihak ketiga menunjukkan angka Rp. 183.534 Miliar pada tahun 

2013 atau bertambah sebesar Rp. 68.119 Miliar dari tahun 2011. Dalam hal 

pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga 

pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin masifnya pembiayaan 

yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk 

mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil. Basis 

pembiayaan yang harus memiliki underlying asset atau menyentuh lini rill juga harus 

didukung dengan semakin besarnya dana yang dimiliki bank syariah untuk bisa 

mencapai hal itu. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil 

tentunya sangat berharap bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu 

lembaga keuangan yang pro sektor riil. Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat 

semakin membaik dan pengentasan kemiskinan juga masalah pengangguran bisa 

teratasi dengan sempurna. Maka, posisi dana pihak ketiga dalam hal ini harus juga 

menjadi perhatian masing-masing bank syariah. Tetap menjaga nasabah agar tetap 

loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya-upaya menarik dana kembali 

dari masyarakat atau segmen lainnya. Dan bank syariah juga setidaknya perlu 

mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut. 
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Masyarakat yang saat ini memiliki segmen masyarakat yang mengambang 

(floating society). Artinya dalam akses perbankan masih cenderung tertarik pada 

besaran imbal hasil yang diperoleh ketika menabung atau menyimpan sebagian 

dananya pada lembaga keuangan. Pengaruh dual banking system juga sepertinya 

membuat masyarakat cenderung opportunis jika akan menyimpan dananya di bank. 

Sejauh ini bank syariah telah memberikan imbal hasil dengan equivalent rate yang 

mencoba tetap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menabung ataupun investasi. 

Karakteristiknya memang sama sekali berbeda, yaitu pada imbalan yang secara 

syariat dibenarkan dan bukan tergolong riba sebagaimana bunga bank pada 

umumnya. Maka dari itu bank syariah perlu mengetahui apakah equivalent rate yang 

selama ini diterapkan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiganya.58 

Berikut ini adalah tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah pada 

tahun 2011-2013 dihitung per bulan dalam bentuk persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 http://www.erwinnomic.com/2011/02/dana-pihak-ketiga-bank-syariah.html, diakses Desember 2014. 



66 

 

Tabel III.2 
Dana Pihak Ketiga (DPK) 

2011 DPK  2012 DPK  2013 DPK 

Bulan  Bulan  Bulan  

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

7.01% 
6.94% 
7.36% 
7.35% 
7.66% 
8.04% 
8.30% 
8.50% 
9.03% 
9.41% 
9.73% 
10.67% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

7.84% 
7.71% 
7.69% 
7.67% 
7.75% 
8.02% 
8.14% 
8.32% 
8.59% 
9.04% 
9.33% 
9.92% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

7.44% 
7.60% 
7.91% 
7.99% 
8.26% 
8.27% 
8.39% 
8.58% 
8.66% 
8.77% 
8.89% 
9.25% 

Sumber : www.bi.go.id tahun 2014 

 

H. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah 

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi di tengah pasar perbankan syariah yang 

sedang berkembang di Indonesia sekarang ini merupakan hal yang didambakan. Akan 

tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal terpenting adalah 

pembiayaan dengan portfolio sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena 

semangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan 

peningkatan pendapatan yang diperoleh. Hal yang muncul, justru permasalahan 

pembiayaan. 

Seiring pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir ini, pembiayaan bermasalah pada perbankan syari’ah juga melonjak tajam. 

Hal ini disebabkan setidaknya karena dua hal; Pertama, kemampuan debitur 
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mengembalikan pinjaman menurun karena krisis global yang menyebabkan 

penghasilan mereka juga berkurang. Kedua, perbankan syariah cenderung berhati-hati 

dan menahan pembiayaannya sehingga rasio Non Performing Financing (NPF) naik. 

Kondisi ini bisa dilihat dari data Bank Indonesia tentang Pembiayaan 

bermasalah (Non Performing Financing) perbankan syariah. Pada Januari 2011 

pembiayaan bermasalah kembali meningkat sekitar 26 basis poin menjadi 3,28% dari 

akhir tahun 2010 3,02%. Peningkatan pembiayaan bermasalah itu, paling tinggi 

terjadi pada investasi dan konsumsi yang melonjak drastis setiap tahunnya periode 

2011 hingga 2013. 

Berikut ini adalah tabel Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah 

pada tahun 2011-2013 dihitung per bulan. 

Tabel III.3 
Non Performing Financing (NPF) 

2011 NPF  2012 NPF  2013 NPF 

Bulan  Bulan  Bulan  

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

3.28% 
3.66% 
3.60% 
3.79% 
3.76% 
3.55% 
3.75% 
3.53% 
3.50% 
3.11% 
2.74% 
2.52% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

2.68% 
2.82% 
2.76% 
2.85% 
2.93% 
2.88% 
2.92% 
2.78% 
2.74% 
2.58% 
2.50% 
2.22% 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei  
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

2.49% 
2.72% 
2.75% 
2.85% 
2.92% 
2.64% 
2.75% 
3.01% 
2.80% 
2.96% 
3.08% 
2.62% 

Sumber : www.bi.go.id tahun 2014 


