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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki potensi pengembangan keuangan 

syariah yang sangat besar, salah satunya melalui industri 

perbankan syariah yang sudah hadir sejak tahun 1992. 

Perkembangan bank syariah didukung oleh Undang-Undang 

No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (UU Perbankan 

Syariah) sebagai landasan hukum mampu mengakomodasi 

peraturan dan perkembangan industri perbankan syariah pada 

saat itu. Pertumbuhan industri perbankan syariah terus 

meningkat tercermin dari jumlah lembaga keuangan syariah 

yang terus bertambah. Sampai dengan akhir 2018, Indonesia 

telah memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit 

Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan kantor dan layanan 

yang tersebar luas di seluruh Indonesia. 

Namun sebagai negara yang masyaratnya mayoritas 

muslim, warga negara Indonesia justru lebih dominan dengan 

sistem konvensional yang menggunakan riba sebagai alat 

untuk mencari keuntungan. Di dalam ajaran Islam melarang 

keras adanya praktik riba sebagaimana telah dituangkan dalam 

ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

ِي  ْ ََل َيُقوُموَن إَِلذ َلَها َيُقوُم ٱَّلذ ُكلُوَن ٱلّرَِبٰوا
ۡ
ِيَو يَأ ٱَّلذ

نذُهۡم قَالُٓواْ إِنذَها 
َ
ِّۚ َذٰلَِك ةِأ ۡيَطُٰو ِنَو ٱلَۡهّسِ ٱۡۡلَۡيُع ِنۡثُل َيَتَختذُطُه ٱلشذ

ِّْۚ َفَهو َجآَءهُۥ َموِۡغَظثٞ ّنِو  ُ ٱۡۡلَۡيَع َوَحرذَم ٱلّرَِبٰوا َحلذ ٱَّللذ
َ
ْْۗ َوأ ٱلّرَِبٰوا

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ِِۖ َوَنۡو ََعَد َفأ ۥٓ إََِل ٱَّللذ ۡمُرهُ

َ
ّبِهِۦ فَٱىَتََهٰ فَلَُهۥ َنا َسلََف َوأ رذ

وَن   ۡصَحُٰب ٱنلذارِِۖ ُهۡم فِيَها َخِِٰلُ
َ
 ٢٧٥أ
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Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 

Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 

Bank Syariah adalah bank yang menjalannkan kegiatannya 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan 

perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dengan 

system keuangan dengan karakter bebas bunga. 

Menurut Komite Nasional Keuangan Syariah tahun 

2019, setelah terbitnya undang-undang perbankan syariah, 

industri perbankan syariah mengalami masa keemasan pada 

periode 2007-2012 dengan pertumbuhan aset dua digit/ 

Compound Annual Growth Rate (CAGR ± 40%). Meski dalam 

beberapa tahun terakhir terjadi pelambatan, total aset 

perbankan syariah secara akumulatif masih menunjukkan 

peningkatan. Namun disisi lain, pangsa pasar bank syariah 

Indonesia masih terjebak pada angka psikologis 5% hingga 

tahun 2018. Pangsa pasar ini dinilai sangat rendah jika 

dibandingkan dengan beberapa negara muslim lainnya yang 
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memiliki jumlah populasi dan skala ekonomi lebih kecil 

(Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). 

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya ke 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Di lihat dari segi imbalan maupun jasa atau penggunaan 

dana baik simpanan maupun pinjaman, menurut peraturan 

Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 bahwa bank di bedakan 

menjadi dua yaitu:  

a) Bank konvensional yaitu bank dalam aktifitasnnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran 

danannya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa 

bunga atau sejumlah imbalan dalam persentasi periode 

tertentu. 

b) Bank syariah yaitu bank yang dalam aktifitasnnya, baik 

penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran 

danannya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.  

Diantara tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah 

keterbatasan modal. Terbatasnya modal bank syariah 

membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah 

untuk bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, 

terbatasnya aspek permodalan ini juga berimbas pada 

keterbatasan ruang gerak, skala bisnis, serta segmen usaha 

yang dapat dilayani oleh perbankan syariah Indonesia. 

Penambahan sumber daya manusia yang lebih kompeten juga 

terhambat karena modal yang terbatas (Komite Nasional 

Keuangan Syariah, 2019).  

Perbankan syariah dikembangkan sebagai sebuah solusi 

bagi praktik perbankan konvensional. Kritik terhadap bank 
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konvensional oleh konsep perbankan syariah bukanlah 

menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

keuangan melainkan dalam karakteristik kegiatan bank 

konvensional masih terdapat unsur riba, judi (maysir), 

ketidakpastian (gharar), dan bathil. Dengan dilarangnya riba, 

maysir, gharar, dan bathil dalam transaksi perbankan maka 

sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad yang sesuai 

dengan etika bisnis Islam. Setidaknya ada lima hal yang 

membedakan perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional yaitu: (1) filosofi dan nilai dasar organisasi; (2) 

provisi produk dan jasa bebas bunga; (3) pembatasan pada 

perjanjian yang diperbolehkan menurut syariat Islam; (4) fokus 

pada pengembangan dan tujuan sosial; (5) adanya review 

tambahan dari dewan pengawas syariah. Filosofi yang 

mendasari pengembangan perbankan syariah adalah untuk 

menyelamatkan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan umat 

Islam dari transaksi yang diharamkan oleh syariat Islam, 

khususnya transaksi dalam bidang perbankan. Keberadaan 

industri perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip 

etika bisnis Islam adalah mutlak diperlukan sebagai fasilitator 

transaksi yang halal menurut syariat islam (Haniffa dan Hudaib, 

2007: 97). 

Houston dan Ryngaert yang dikutip oleh Mulyana (2012: 

2-3), menjelaskan bahwa banyak yang memperdebatkan bahwa 

merger dan akuisisi bank merupakan refleksi tekanan pasar 

untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Oleh 

karena itu, terdapat perdebatan panjang tentang sifat khusus 

yang mendasar mengenai lembaga perbankan. Namun 

demikian, dalam perekonomian modern perbankan merupakan 

lembaga ekonomi yang memiliki kedudukan strategis karena 

kontribusinya pada penentuan arah dan perkembangan 

ekonomi suatu kawasan atau Negara. Pendapat para akademisi 

dan, peneliti, pembuat kebijakan, dan paraktisi pasar secara 
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luas mengakui bahwa bank merupakan lembaga ekonomi yang 

khusus atau berbeda dibandingkan dengan lembaga lainnya. 

Merger bank syariah sudah dimulai, hal ini ditandai 

dengan penandatanganan perjanjian merger (Conditional 

Merger Agreement / CMA) oleh bank-bank yang akan 

digabungkan, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank 

Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah pada 13 Oktober 

2020. Tujuan utama dari merger ini adalah meningkatkan daya 

saing perbankan syariah di industri keuangan nasional.  

Secara umum, pertumbuhan perbankan syariah selama 

tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 8,78% menjadi 

diatas 12,00%. Tahun 2015 dapat dikatakan sebagai titik 

terendah pertumbuhan perbankan syariah selama sepuluh tahun 

terakhir dimana pertumbuhan perbankan konvensional hampir 

sama dengan perbankan syariah yaitu 8,55% dan 8,78%. Data 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa aset 

perbankan syariah terus meningkat dengan pertumbuhan 

kembali mendekati angka 20,00%. Hal ini merupakan pertanda 

awal bahwa perbankan syariah sudah mulai pulih (Komite 

Nasional Keuangan Syariah, 2019). 

Alasan merger bank syariah BUMN, meski 87% total 

penduduk di Indonesia menganut agama Islam, tetapi market 

share perbankan syariah terjebak di kisaran 5-6% setelah 20 

tahun bank syariah pertama berdiri di negara ini. 

Perkembangan ekonomi syariah Indonesia di dunia saat ini 

juga tertinggal dan berada di peringkat kelima dunia, 

berdasarkan data State of Global Islamic Economy 2020, 

menyusul Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi 

Arabia (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitan tentang merger 

pada bank Syariah dengan judul “Merger Bank Syariah 
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Indonesia Tbk (Alasan Dan Prospek Bisnis Dalam Industri 

Perbankan)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang di teliti agar dapat menjadi jelas 

dan lebih operasional maka masalah ini perlu di rumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:   

1. Apa alasan merger bank syariah Indonesia Tbk? 

2. Bagaimana prospek bisnis merger bank syariah Indonesia 

Tbk dalam industri perbankan di Indonesia? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah-

masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, dan untuk 

memfokuskan masalah-masalah yang akan diteliti untuk 

mendapatkan hasil yang optimal, maka penulis perlu 

memberikan batasan masalah terhadap objek yang hendak 

dikaji. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Mengkaji alasan serta dasar pemikiran bank syariah di 

Indonesia melakukan merger. 

2. Mengkaji prospek bisnis merger bank syariah Indonesia 

Tbk dalam industri perbankan di Indonesia. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran merger bank syariah 

Indonesia Tbk. 

2. Untuk mengetahui prospek bisnis merger bank syariah 

Indonesia Tbk dalam industri perbankan di Indonesia. 
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1.5. Manfaat Penetian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai salah 

satu alternatif untuk menambah wawasan keilmuan terkait 

merger bank syariah Indonesia Tbk (alasan dan prospek 

bisnis islam dalam industri perbankan). Serta dengan hasil 

penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan upaya 

pengembangan wawancara keilmuan secara empiris, 

sehingga di peroleh pemahaman mengenai merger bank 

syariah Indonesia. 

2. Manfaat praktis  

a) Bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu 

perbankan syariah, selainitu di harapkan dapat 

meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan 

kemampuan pemahaman penulis tentang merger bank 

syariah Indonesia Tbk (alasan dan prospek bisnis islam 

dalam industri perbankan). 

b) Bagi Perbankan, diharapkan hasil penelitian ini sebagai 

masukan bagi pihak bank serta dapat menunjang 

keberhasilan pihak bank khususnya. 

c) Bagi peneliti lain adalah sebagai acuan referensi dan 

bahan bacaan bagi seluruh mahasiswa IAIN kendari yang 

akan melakukan penelitian terkait Pola Manajemen 

merger bank syariah Indonesia (alasan dan prospek 

bisnis islam dalam industri perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 


