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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Industri perbankan merupakan bagian penting dalam perekonomian 

mengingat perannya sebagai perantara keuangan yang mempertemukan pihak 

yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana.  

UU No. 10/1998 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Bank ialah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup kebanyakan rakyat.
1
  

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (berdasarkan Pasal 1 

angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah). Dengan definisi 

tersebut maka perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit 

Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya mayoritas  

muslim, perbankan di Indonesia memiliki dual banking system yaitu secara 

konvensional dan syariah. Perbankan secara konvensional merupakan perbankan 

yang menggunakan bunga dalam sistem operasionalnya, sedangkan perbankan 

syariah adalah perbankan yang beroperasi berdasrakan prinsip-prinsip syariah  

berlandaskan  Al Quran, Hadis dan pada dasarnya Bank Syariah adalah Bank yang 

dalam aktivitasnya meninggalkan masalah riba.
2
 

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank, dan lewat 

pembiayaan pula bank nantinya akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, dalam 

                                                            

 1 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2012), hlm. 15. 

 2 Indah Fajriati, “Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Non 

Performing Finance (npf) Perbankan Syariah”, Skripsi Universitas Lampung (2016), hlm 2. 
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menjalankan fungsi pembiayaan, bank juga mempunyai risiko yaitu risiko 

pembiayaan, yaitu  dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. 

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin tinggi jumlah para 

nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal bayar), maka tingkat 

kerugian yang ditanggung oleh pihak bank akan semakin besar. 

Terkait dengan fungsi intermediasi, Bank umumnya selalu dihadapkan 

pada risiko. Salah satu risiko yang dialami oleh Bank adalah risiko pembiayaan 

yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau Non 

Performing Financing (NPF). Non Performing Financing akan mengakibatkan 

jatuhnya sistem perbankan, mengkerutnya pasar saham, dan bahkan 

mengakibatkan kontraksi dalam perekonomian.
3
  

Gambar I 

Perkembangan NPF Perbankan Syariah Di Indonesia 

Tahun 2012-2017 

 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, data diolah. 

Data pada grafik I terjadi kenaikan yang cukup signifikan presentasi 

NPF pada Perbankan Syariah. Presentase kenaikan npf pada perbankan syariah 

dapat dikatakan tidak normal karena melebihi ketetapan npf yang telah ditentukan 

oleh Bank Indonesia yaitu 5%.  

                                                            
 3 Ria Nelta Febriyanti, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat non 

Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia”, Skripsi UIN Raden Fatah (2015), hlm 4. 
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Faktor yang  menjadi penyebab terjadinya non performing financing 

dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu  internal dan faktor eksternal. CAR,FDR, 

Dan BOPO merupakan  faktor internal di Bank Umum Syariah  yang 

mempengaruhi pergerakan NPF. Peneliti membatasi penelitian terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi NPF dari segi internal perusahaan yang dilihat  dari 

variabel CAR (Capital Adequacy ratio). Capital Adequacy ratio adalah rasio 

kecukupan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dandy Gustian Alissanda dan penelitian Asnaini menunjukkan 

bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. 

Artinya , semakin tinggi rasio kecukupan modal, maka akan semakin kecil 

peluang terjadinya pembiyaan bermasalah. Berikut adalah grafik perkembangan 

CAR  pada Perbankan Syariah di Indonesia: 

Gambar II 

Statistik CAR Perbankan Syariah di Indonesia 

Tahun 2012 – 2017 

 

Sumber : www.ojk.id, data diolah 
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Adapun faktor eksternal terdiri dari variabel makro ekonomi 

diantaranya inflasi, bi rate dan Kurs. Peneliti memberi batasan pada variabel 

makro yaitu Bi Rate.  

Gambar III 

Statistik Bi Rate Indonesia 

Tahun 2012 – 2017 

 

Sumber : Bank Indonesia, data diolah 

Kebijakan suku bunga acuan (Bi Rate) diduga memberikan pengaruh  

terhadap NPF. Bank Indonesia menjelaskan definisi suku bunga merupakan 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
4
  

Berdasarkan tabel I terlihat bahwa terjadinya kenaikan Bi rate pada 

tahun 2013 sebesar 7,50% dari angka sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 

5,75%. Naiknya Bi rate bertujuan untuk menarik masyarakat agar beralih 

                                                            
 4 Frida Dwi Rustika, “Pengaruh Inflasi,Bi Rate,Nilai Tukar Rupiah,dan Gross Domestic 

Product Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah”, Skripsi Universitas Negeri 

Yogyakarta (2016), hlm 5. 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bi rate 

Bi rate

5,75% 

7,50% 7,75% 7,50% 

4,75% 
4,25% 



5 
 

 

 

menyimpan dana dari sektor riil ke perbankan sehingga harga-harga di pasar 

kembali sesuai target pemerintah. 

Pergerakan suku bunga acuan (Bi Rate) ini umumnya diikuti oleh 

peningkatan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit 

perbankan ikut meninggi. Bank syariah merupakan bank yang mengedepankan 

prinsip Islam, salah satunya dengan meniadakan sistem bunga. Namun, secara 

tidak langsung pelaku perbankan syariah menjadikan suku bunga sebagai 

benchmark dalam menentukan ekuivalen tingkat bagi hasil maupun margin pada 

akad jual-beli. 

Saat Bi Rate naik, maka terjadi peningkatan daya saing bank syariah 

dimana nisbah bagi hasil bank syariah (profit/loss sharing) mampu bersaing 

dengan tingkat bunga pinjaman bank konvensional yang meningkat. Hal ini 

berakibat masyarakat cenderung memilih opsi lain yakni melakukan pinjaman 

atau pembiayaan pada bank syariah yang biaya dananya dianggap lebih rendah. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari berita Tribun jambi  bahwa pada tahun 

2013-2014 managemen perbankan syariah di jambi mengaku bahwa Banknya 

dijadikan takeover (pengalihan kredit). Nasabah mengalihkan kreditnya dari Bank 

Konvensional ke bank syariah. BNI Syariah, BRI Syariah Dan BSM adalah 

beberapa bank yang mengalami takeover dari nasabah perbankan. Nasabah 

takeover BNI Syariah tidak terlalu besar, sedangkan menurut pimpinan BRI 

Syariah nasabah yang mengalihkan kredit dari bank konvensional ke bank syariah 

untuk kredit konsumtif sebesar 60% dan produktif sebesar 40%. Bank syariah 
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mandiri memiliki nasabah yang takeover dari sektor perkebunan dan kredit 

produktif mencapai 70%.
5
  

Penelitian yang dilakukan oleh Zafirah, bahwa variabel Bi Rate tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi angka NPF. Karena, NPF bank syariah tidak 

terlepas dari akad yang digunakan dalam pembiayaan. Komposisi pembiayaan 

pada bank syariah didominasi oleh pembiayaan akad murabahah yang mana 

dengan prinsip jual beli murabahah, pendapatan yang diperoleh bank bersifat tetap 

atau menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti sebab margin yang 

ditetapkan oleh pihak bank terhadap debitur telah ditentukan di awal. Hal ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulita yang 

menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. 

Melihat data pada tabel diatas Bank Syariah tetap terkena imbas oleh 

perubahan naiknya Bi rate. Berdasarkan kondisi tersebut, jika dibandingkan 

dengan bank konvensional, pola NPF Bank syariah seolah-olah tetap mengikuti 

pola NPL Bank Konvensional. Oleh karena itu, keberadaan Bank syariah perlu 

diteliti melalui kondisi Makro dan MikroEkonomi perlu diteliti pengaruhnya 

terhadap rasio NPF. Penelitian ini memilih objek penelitian pada Bank Rakyat 

Indonesia Syariah dengan pertimbangan bahwa BRI Syariah adalah selain salah 

satu bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip-

prinsip syariah, BRI Syariah adalah salah satu bank tertinggi  berdasarkan  jumlah 

aset perbankan syariah, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja bank syariah 

dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga intermediasi yang ditinjau oleh 

                                                            
5
Dilihat  “Nasabah Take Over Kredit Ke Bank Syariah”, (Laporan Utama), TribunJambi.com, 

(Juni 2013). 
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kondisi ekonomi serta mempengaruhi peningkatan atau penurunan penyaluran 

pembiayaan bank tersebut 

Selain itu, berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum 

menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh variabel 

makroekonomi terhadap variabel Non Performing Financing, oleh karena itu 

penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan mengenai “Analisis Pengaruh 

CAR (Capital Adequacy Ratio) Dan BI Rate Terhadap Non Performing Financing 

Perbankan Syariah” (Pada PT. Bank BRI Syariah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat 

memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh CAR Terhadap Non Performing Finance (NPF) di 

BRI Syariah? 

2. Bagaimana pengaruh Bi Rate terhadap Non Performing Finance (NPF) 

BRI Syariah? 

3. Seberapa besar pengaruh kenaikan CAR dan Bi Rate terhadap Non 

Performing Finance (NPF) BRI Syariah? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat tinjauan dan hal-hal yang diteliti terhadap objek penelitian 

ini terlalu banyak, dan untuk menghindari keluasan masalah dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Ruang lingkup 

penelitian yang penulis lakukan terbatas pengaruh variabel CAR, Bi Rate terhadap 

Non Performing Financing (NPF) BRI Syariah Indonesia. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap Non Performing Finance 

(NPF) BRI Syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Bi rate terhadap Non Performing Finance 

(NPF) BRI syariah. 

3. Untuk Mengetahui berapa besar pengaruh kenaikan CAR dan Bi Rate 

terhadap Non Performing Finance (NPF) BRI Syariah. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para 

praktisi Bank Syariah, dalam pengambilan kebijakan menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan managemen maupun keputusan lainnya, terutama yang 

berkaitan dengan pembiyaan. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang Bank Syariah dan sebagai 

perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya. 


