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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Di negeri konsumsi seperti halnya di Indonesia, sulit dipungkiri bahwa 

pembiayaan konsumtif tumbuh lebih cepat daripada pembiayaan produktif. Dalam 

lima tahun terakhir, tren pembiayaan konsumtif ini mendapat respon yang positif 

dari masyarakat, karena semakin bertambahnya populasi maka semakin besar 

permintaan akan barang konsumsi (Bank Indonesia, 2015). 

Pembiayaan perbankan syariah dinilai belum inovatif. Perbankan syariah 

dinilai masih belum berani melakukan terobosan baru dalam hal penyaluran 

pembiayaan karena pembiayaan yang masih didominasi oleh pembiayaan 

konsumtif. Padahal secara umum kinerja perbankan syariah terus menunjukan tren 

yang meningkat, hanya saja hal tersebut belum maksimal mengingat potensi 

besarnya pembiayaan. Kondisi tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh pola 

penyaluran pembiayaan (Dwi, 2018).  

Perbankan syariah juga masih menghadapi berbagai tantangan dan 

hambatan. Beberapa contoh tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan aspek 

pembiayaan salah satunya yaitu akad yang masih banyak digunakan oleh 

perbankan syariah adalah akad perdagangan yaitu murabahah, salam, dan istishna 

dan masih kecilnya porsi pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil 

(musyarakah dan mudharabah). Padahal akad pembiayaan yang mempunyai 

dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan 

kerja, dan peningkatan pendapatan) adalah mudharabah dan musyarakah. Akan 

tetapi, akad yang paling mendominasi adalah akad perdagangan seperti halnya 

pembiayaan konsumsi (Soekarni, 2014). Hal ini berdasarkan laporan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), data Statistik Perbankan Syariah periode 2014-2018 mengenai 

pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. 1 

Grafik Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2018) 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan berdasarkan 

jenis penggunaan dan kategori usaha pada perbankan syariah terus meningkat 

setiap tahunnya. Ini merupakan suatu perkembangan yang baik bagi perbankan 

syariah. Tetapi pembiayaan tersebut masih didominasi oleh pembiayaan 

konsumsi, sementara untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan untuk modal 

kerja trennya masih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan konsumsi. Dengan 

ini mengindikasikan bahwa pada perbankan umum syariah penyaluran 

pembiayaan masih banyak pada kegiatan konsumsi.  

Hal yang menjadi penyebab peningkatan tersebut dikarenakan sistem yang 

diterapkan oleh bank syariah sesuai dengan keinginan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan barang konsumsi, serta pembiayaan konsumsi ini dianggap 

sebagai pembiayaan yang prosesnya paling mudah dan memiliki risiko yang 

paling minim. 

Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak 

terlepas dari nilai-nilai moral dan agama karena setiap kegiatan selalu 

dihubungkan dengan syariat Islam. Seorang muslim dilarang melakukan 

pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah sikap moderat 

dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada. Manusia tidak 
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boleh israf (royal atau berlebih-lebihan) (Nasution, 2010) . Sebagaimana Fiman 

Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 31 : 

۞ يَا بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعْندَ ُكل ِ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ 

 ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 

 

Perilaku konsumsi Islami yang tidak berlebih-lebihan dalam hal ini adalah 

bahwa pola konsumsi yang Islami lebih didorong oleh faktor kebutuhan (needs) 

dari pada keinginan (wants). Pembiayaan masih sering digunakan untuk yang 

bersifat konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan, dll. Pembiayaan konsumtif 

sedikit banyak bersifat tidak produktif, walaupun ada pengaruhnya pada 

produktifitas masyarakat secara tidak langsung, yaitu mendorong produksi dan 

supply (Pribadi, 2017). Pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor di 

Indonesia merupakan terbesar kedua setelah kepemilikan rumah. Hal ini tidak 

lepas dari kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor terutama mobil yang 

sangat tinggi. Mudahnya syarat pengajuan pembiayaan kendaraan serta uang 

muka ringan yang ditawarkan menarik minat konsumen untuk mengajukan 

pembiayaan ke bank syariah. Namun dampak yang terjadi adalah timbul 

persaingan tidak sehat antar perusahaan dalam penentuan uang muka, hal tersebut 

dilakukan untuk menarik jumlah konsumen sehingga konsumen berlomba-lomba 

mencari uang muka yang lebih murah (Nugroho, 2014). Tentu hal ini merupakan 

salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam hal penyaluran 

pembiayaan.   

Padahal pada prinsipnya Islam lebih menekankan produktif demi untuk 

memenuhi kebutuhan orang banyak. Disamping itu, dalam dunia perbankan 

syariah sudah menjadi paradigma umum bahwa bank syariah memiliki hakekat 

dalam meningkatkan sektor riil melalui kegiatan bagi hasil dalam bentuk 

pembiayaan, selain sebagai lembaga keuangan yang bebas bunga bagi 

masyarakat. Selain itu, yang mana perbankan syariah yang seharusnya 

notabenenya mempunyai produk dan orientasi yang lebih banyak pada sektor riil 
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(Rokan, 2013). Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan 

realita karena berdasarkan fakta lapangan pembiayaan bersifat konsumtif lah yang 

lebih mendominasi.   

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada perbankan nasional. Dimana 

menunjukkan bahwa tujuan utama perbankan syariah maupun perbankan nasional 

dalam menyalurkan simpanan masyarakat melalui pembiayaan ke sektor riil 

dengan tujuan produktif belum berhasil diwujudkan (Soekarni, 2014). 

Pembiayaan konsumsi yang lebih besar dari pembiayaan produktif tentu tidak 

ideal karena peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi jadi 

berkurang (Legowati & Prasetyo, 2016). Terlalu banyak menggunakan 

pembiayaan konsumtif juga dapat menyebabkan dampak krisis global yang 

berkepanjangan. Kenaikan konsumsi yang tidak terawasi dikhawatirkan dapat 

menganggu stabilitas keuangan (financial stability) Indonesia. Lebih jauh lagi 

pembiayaan konsumsi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi, apabila 

sektor produksi tidak berjalan baik (Hutagalung & Nasution, 2013). Inflasi ini 

merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi porsi 

pembiayaan yang disalurkan perbankan.  

Kenaikan harga atau inflasi akan mengurangi minat masyarakat untuk 

menyimpan uangnya di bank. Dikarenakan muncul ekspektasi nilai tabungan 

semakin lama semakin menurun. Hal ini akan menurunkan tingkat pembiayaan 

perbankan, karena besar kecilnya pembiayaan tergantung pada dana yang masuk 

dari masyarakat (Karim, 2013). Jika dilihat dari data inflasi dan dikaitkan dengan 

dominasi pada pembiayaan konsumtif perbankan syariah, hal ini sejalan dengan 

teori yang dibangun oleh Adiwarman Karim. Tingkat inflasi di Indonesia selalu 

mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, sedangkan pembiayaan konsumtif 

pada perbankan syariah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 

fakta data di Bank Indonesia 2018 inflasi mengalami penurunan dari 3,61%  

menjadi 3,13% dan pembiayaan konsumtif mengalami pertumbuhan dari Rp. 

119,021 miliar menjadi Rp. 139,408 miliar. 

Selain tingkat inflasi, adapun faktor internal dari perusahaan, yaitu Non 

Performing Financing (NPF) yang juga dijadikan sebagai acuan oleh perbankan 

syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat (Simaremare & 
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Hidayat, 2013). NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan 

kerugian akibat risiko dari pembiayaan yang disalurkan. Semakin rendahnya 

tingkat NPF, maka perbankan akan lebih berani menyalurkan dananya dalam 

bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Menurut hasil Statistik Perbankan 

Syariah menunjukkan NPF pada pembiayaan konsumtif ini selalu mengalami 

fluktuatif setiap tahunnya, dan cenderung menurun. Pembiayaan non lancar 

berdasarkan jenis penggunaan menurun setiap tahunnya seiring dengan 

meningkatnya pembiayaan konsumsi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh tingkat  NPF terhadap meningkatnya pembiayaan konsumtif pada 

perbankan syariah.  

Adapun indikator lain yang diindikasikan ikut mempengaruhi penyaluran 

pembiayaan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan kecukupan 

modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasikan, 

mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang timbul dan dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal bank (Maidalena, 2014).  Semakin tinggi tingkat CAR, 

maka semakin baik kemampuan perbankan syariah untuk menyalurkan dananya 

dalam bentuk pembiayaan.  

Penelitian mengenai pembiayaan konsumtif telah banyak dilakukan, namun 

masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Hartika, 2014) yang menyebutkan bahwa secara parsial variabel DPK (Dana 

Pihak Ketiga) dan NPF (Non Performing Financing) berpengaruh secara positif 

terhadap penyaluran pembiayaan konsumtif, dan ada pengaruh negatif dari 

variabel CAR terhadap penyaluran pembiayaan konsumtif. Secara simultan 

menunjukkan bahwa DPK, NPF dan CAR berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran pembiayaan konsumtif.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Simaremare & Hidayat, 2013) 

menyebutkan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

jumlah permintaan pembiayaan konsumsi, Suku Bunga Kredit Konsumsi 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah permintaan 

pembiayaan konsumsi, Pendapatan Per Kapita mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah permintaan pembiayaan konsumsi, DPK mempunyai 
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pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan 

konsumsi, PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

jumlah penawaran pembiayaan konsumsi dan NPF mempunyai pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap jumlah penawaran pembiayaan konsumsi.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Soeharjoto, 2016) yang 

menyebutkan bahwa variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)  per 

kapita, tingkat inflasi, dan margin secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan konsumsi di Indonesia. Dari hasil analisis secara pasial, 

hanya variabel PDRB per kapita saja yang memiliki arah korelasi yang sesuai 

dengan teori dan hipotesis yang diajukan. Variabel margin berpengaruh signifikan 

positif  terhadap pembiayaan murabahah. Diantara seluruh variabel independen 

yang digunakan, hanya tingkat inflasi yang memiliki pengaruh tidak signifikan 

secara statistik terhadap pembiayaan konsumsi di Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Umiyati & Tantri, 2017) yang menyebutkan 

bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan variabel Return On Asset (ROA), Non 

Performing Financing (NPF) dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas serta adanya research gap 

tersebut, peneliti tertarik secara khusus untuk menganalisis melihat pengaruh 

tingkat Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing 

(NPF) terhadap jumlah pembiayaan pada Perbankan Syariah, dengan mengangkat 

judul “Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Tingkat Inflasi, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) Periode 

2014-2018”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Yang menjadi permasalahan pada perbankan syariah terkait dengan 

pembiayaan adalah: 

1. Permasalahan penyaluran pembiayaan yang masih didominasi oleh salah 

satu jenis penggunaan yaitu pembiayaan konsumtif, artinya terjadi 

ketimpangan yang signifikan mengenai penyaluran pembiayaan (Fadilah & 

Soeharjoto, 2016); 

2. Pembiayaan konsumsi yang lebih besar dari pembiayaan produktif tentu 

tidak ideal karena peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

jadi berkurang, yaitu belum terealisasinya peran dan tujuan pembiayaan 

produktif di perbankan syariah bagi masyarakat (Legowati & Prasetyo, 

2016); 

3. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada perbankan nasional. Dimana 

menunjukkan bahwa tujuan utama perbankan syariah maupun perbankan 

nasional dalam menyalurkan simpanan masyarakat melalui pembiayaan ke 

sektor riil dengan tujuan produktif belum berhasil diwujudkan (Soekarni, 

2014); 

4. Pembiayaan  konsumsi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi, 

apabila sektor produksi tidak berjalan dengan baik (Hutagalung & Nasution, 

2013); 

5. Adapun faktor internal dari perusahaan, yaitu Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dan Non Performing Financing (NPF) yang dijadikan sebagai acuan 

oleh perbankan syariah dalam memberikan pembiayaanya kepada 

masyarakat, sehingga CAR dan NPF ini juga ikut mempengaruhi porsi 

pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah (Simaremare & Hidayat, 

2013). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Jumlah Pembiayaan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 

Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah serta Tingkat Inflasi di 

Indonesia periode 2014-2018? 
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2. Apakah Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan pada 

Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

3. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Jumlah 

Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

4. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Jumlah 

Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018 ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui jumlah pembiayaan, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah serta tingkat 

Inflasi di Indonesia periode 2014-2018; 

2. Untuk menganalisis apakah tingkat Inflasi berpengaruh terhadap jumlah 

pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018; 

3. Untuk menganalisis apakah Capital Adequacy Ratio (CAR)  berpengaruh 

terhadap jumlah pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 

2014-2018; 

4. Untuk menganalisis apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh 

terhadap jumlah pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 

2014-2018. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis khususnya 

terkait masalah yang diteliti, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya 

mengenai permasalahan-permasalahan dalam perbankan syariah mengenai 

pembiayaan. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi 

perbankan syariah khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan, agar tujuan 

utama perbankan syariah yaitu untuk meningkatkan perekonomian melalui 

pembiayaan dapat terwujud. 

 


