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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi, 

artinya lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam 

bentuk kredit atau pembiayaan (Usanti & Shomad, 2013), dengan kata lain lembaga 

keuangan atau perbankan adalah perantara masyarakat yang mempunyai dana 

dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga perbankan juga diperlukan 

dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional yang mampu 

memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. 

Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan atau bank terdiri dari bank umum 

dan bank perkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU 

No.10 Tahun 1998). BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan 

perasuransian. Target pasar BPR adalah masyarakat berpenghasilan rendah, usaha 

mikro dan kecil. (Nashihin dan Ludwina, 2014), sehingga keberadaan BPR dekat 

dengan masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro dan kecil, yang juga 

merupakan bagian dari perekonomian Indonesia. Tujuan didirikannya BPR adalah 

untuk melayani masyarakat di daerah atau desa-desa yang tidak terjangkau oleh 

bank umum, dan pelayanan yang diberikan oleh BPR lebih sedikit dari bank umum.  

Terdapat BPR yang dijalankan secara konvensional dan ada juga yang 

diajalankan berdasarkan prinsip syariah. BPRS yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah, merupakan perwujudan dari keinginan 

masyarakat yang menginginkan sistem yang fleksibel dan merupakan bagian dari 

perbankan syariah, karena secara sosial saat ini ada kecenderungan gairah dan 

kesadaran keagamaan masyarakat yang kuat, dan dibutuhkan wadah untuk 

memfasilitasinya termasuk dalam bidang ekonomi. Keberadaan BPRS 
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dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan 

sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro 

baik di pedesaan maupun di perkotaan. (POJK Nomor 3 Tahun 2016). 

Sebagaimana Lembaga perbankan lainnya, Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) juga berperan sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan 

statistik perbankan syariah tahun 2018, selama enam tahun terakhir, jumlah 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang digambarkan dalam grafik 

berikut: 

 

 

Grafik 1.1 

Jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS di Indonesia periode 2015-2018 

(dalam milyar rupiah) 

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2018)
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Pembiayaan BPRS yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa 

BPRS telah menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat (nasabah) yang 

telah memanfaatkan dengan baik keberadaan BPRS. Namun, peningkatan 

pembiayaan tersebut diikuti dengan memburuknya kualitas pembiayaan yang 

tercermin dari rasio NPF BPRS dari tahun ke tahun, dengan nilai yang jauh lebih 

tinggi disbanding dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seperti pada 

grafik di bawah ini: 

 

Grafik 1.2 

Pembiayaan Bermasalah (NPF) Perbankan Syariah 

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, 2018) 

 

Gambar di atas menunjukkan nilai pembiayaan bermasalah yang 

diproksikan oleh Non-Performing Financing (NPF) dari berbagai sektor perbankan 

syariah, setiap tahunnya mengalami NPF yang berfluktuatif dari tahun 2015 sampai 

2018. Khususnya, terlihat pada sektor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

cenderung lebih banyak mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan sektor 

lainnya selama tahun 2015-2018. Selama tahun 2015 sampai dengan 2018, nilai  
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NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami kenaikan selama tiga kali. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan pergerakan NPF selama tiga tahun 

berturut-turut yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan yang 

signifikan, meskipun terjadi penurunan padatahun 2018, tetapi belum maksimal 

karena niai NPF BPRS belum mencapai tingkat batas NPF yang diatur oleh Bank 

Indonesia, yaitu sebesar 5%.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bagian dari perbankan 

syariah yang menjadi sarana dalam mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat 

berbasis syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan usaha skala mikro dan kecil yang 

sedang menjamur di Indonesia. BPRS hadir untuk melayani semua lapisan 

masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank umum. BPRS yang juga sebagai salah 

satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana 

dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah dalam BPRS perlu 

diperhatikan karena hal ini dapat berkaitan dengan kelangsungan hidup bank.  

Dari fenomena yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa pada kenyataannya 

dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kepada masyarakat, tidak 

semuanya berjalan lancar, karena dalam menyalurkan pembiayaan juga tidak lepas 

dari risiko terlambatnya pembayaran oleh masyarakat yang menerima pembiayaan 

atau disebut dengan risiko kredit/pembiayaan. 

Tingkat krisis kredit biasanya diproksikan dengan rasio pinjaman 

bermasalah bank, kredit macet/pembiayaan bermasalah merupakan salah satu 

indikator dalam menilai kinerja bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara 

(Alexandri, 2015). Dalam penbankan konvensional disebut dengan NPL (Non-

Performing Loan), sementara dalam perbankan syariah istilah tersebut dikenal 

sebagai NPF (Non-Performing Financing). (Poetry dan Sanrego, 2011). 

Pinjaman macet yang tinggi dalam perbankan umumnya mengakibatkan 

kegagalan bank (Messai, 2013). Sehingga pengelolaan pembiayaan yang tidak baik 

akan menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank. Jika 

pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang 
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akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya 

operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada 

BPRS. (Firmansyah, 2014). 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF telah banyak 

dilakukan di perbankan syariah, diantaranya adalah (Havidz dan Setiawan, 2015; 

Akbar, 2016; Popita, 2013; Nugraini dan Setijawan, 2015; Firmansyah, 2014; 

Muhammad, 2018; Putra, 2017; Asnaini, 2014; Auliani, 2016; Vanni dan Rokhman, 

2017; Masthuroh, 2015; Mutamimah dan Chasanah, 2012; Iriani dan Yuliadi, 2015; 

Setiawan dan Putri, 2013; Wulandari, 2019; Firmansari & Suprayogi, 2015; 

Indrajaya, 2019; Aryani dkk, 2016; Firdaus, 2015; Haifa dan Wibowo, 2015). 

Peneliti-peneliti tersebut meneliti ukuran bank (bank size), produk domestik bruto 

(GDP), ROA, FDR, CAR, SBIS, inflasi, nilai tukar, BOPO, NIM sebagai variable 

bebas yang mempengaruhi NPF pada perbankan syariah. Sementara penelitian-

penelitian terdahulu yg meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF 

pada BPRS telah diteliti diantaranya oleh (Firmansyah, 2014; Muhammad, 2017; 

Putra et al, 2017, Iriani dan Yuliadi, 2015). 

Firmansyah (2014), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi non-performing financing di Indonesia. Variabel yang digunakan 

adalah NPF, BOPO, ukuran bank, GDP, inflasi, dan likuiditas bank (FDR). Objek 

dalam penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia 

periode tahun 2010-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP dan inflasi 

berpengaruh negative terhadap NPF, likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap 

NPF, sementara ukuran bank dan BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF. 

Muhammad (2018), melakukan penelitan dengan judul determinants of non-

performing financing (NPF) on Sharia Rural Banks di Indonesia. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian adalah NPF, capital adequacy (CAR), Inflasi dan GDP. 

Objek penelitian ini adalah BPRS di Indonesia periode tahun 2011-2017. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CAR dan GDP memiliki efek positif signifikan 

terhadap NPF, sementara Inflasi tidak memiliki efek terhadap NPF. 

Putra et al (2017), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah 
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pembiayaan bermasalah (NPF), pertumbuhan ekonomi (GDP), FDR, BOPO, 

Inflasi. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

periode tahun 2008-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, BOPO, 

inflasi, berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sementara 

GDP berpengaruh negative terhadap pembiayaan bermasalah (NPF). 

Iriani dan Yuliadi (2015), melakukan penelitian dengan judul the effect of 

macroeconomic variables on non-performance financing of Islamic Banks in 

Indonesia. Variabel yang digunakan adalah Inflasi, nilai tukar, Jakarta Islamic 

index, money supply, dan financing growth. Objek penelitian ini adalah BPR 

Syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Hasil penelitian mennunjukkan 

bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap NPF, sementara variable lainnya tidak 

berpengaruh terhadap NPF. 

Peneliti lainnya yang telah melakukan penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi NPF pada perbankan syariah, menemukan bahwa yang memiliki 

pengaruh terhadap NPF adalah ukuran bank (Havidz dan Setiawan, 2015; Nugraini, 

2015), OER (Havidz dan Setiawan, 2015), GDP (Havidz dan Setiawan, 2015; 

Akbar, 2016; Firmansyah, 2014; Muhammad, 2017; Putra, 2017; Setiawan dan 

Putri, 2013; Masthuroh dkk, 2015; Firmansari dan Suprayogi, 2015; Firdaus, 2015), 

ROA (Setiawan dan Putri, 2013), FDR (Setiawan dan Putri, 2013; Akbar, 2016; 

Nugraini dan Setijawan, 2015; Firmansyah, 2014; Vanni dan Rokhman, 2017; 

Wulandari, dkk, 2019; Haifa dan Wibowo, 2015), CAR (Akbar, 2016; Nugraini dan 

Setijawan, 2015; Muhammad, 2017; Asnanini, 2014; Auliani, 2016; Wulandari 

dkk, 2019; Indrajaya, 2019; Aryani dkk, 2016; Firdaus, 2015), SBIS (Auliani, 2016; 

Aryani dkk, 2016); total asset (Popita, 2013); inflasi (Firmansyah, 2014; Auliani, 

2016;  Mutamimah dan Chasanah, 2012; Firmansari dan Suprayogi, 2015), nilai 

tukar (Vanni dan Rokhman, 2017; Iriani dan Yuliadi, 2015), BOPO (Auliani, 2016; 

Indrajaya, 2019), NIM (Aryani dkk, 2016). Dari variabel-variabel yang telah diteliti 

oleh peneliti terdahulu tersebut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF, 

peneliti ingin menggunakan faktor yang sering digunakan sebagai estimator untuk 

mengestimasi pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah/NPF. Diantaranya 

yaitu kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR), likuiditas bank (Financing 

to Deposit Ratio /FDR) dan Produk Domestik Bruto (GDP) dan Inflasi. 
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Modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung risiko kerugiannya. (Pandia, 2012). 

Kerugian utama bank adalah tidak dibayarkannya kembali kredit/pembiayaan yang 

diberikan bank kepada nasabahnya. Kecukupan modal diproksikan oleh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung 

risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. (Barus dan Erick, 2016) 

Semakin tinggi rasio CAR ini, maka semakin baik kemampuan bank untuk 

mengatasi risiko yang terjadi. Artinya, bank mampu untuk menutupi risiko kredit 

yang terjadi dengan ukuran dana cadangan yang diperoleh dari perbandingan modal 

dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). (Nugraini dan Setijawan, 2015). 

Sehingga semakin tinggi CAR, maka NPF akan menurun karena bank dianggap 

mampu untuk menutupi risiko kredit yang terjadi.  

Faktor penyebab kredit bermasalah salah satunya juga adalah likuiditas 

bank yang diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada perbankan 

konvensional dan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada perbankan syariah. Rasio 

FDR atau rasio antara pinjaman dan titipan merupakan rasio yang menyatakan 

seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk 

memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. (Pandia, 2012). Dengan kata lain, 

jumlah uang yang digunakan untuk memberikan pinjaman adalah uang yang berasal 

dari titipan para penyimpan, atau biasa disebut sebagai dana pihak ketiga. 

Likuiditas yang baik bagi suatu bank menandakan bahwa bank tersebut 

memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban, 

sehingga semakin tinggi likuiditas dari suatu bank, maka akan mengurangi risiko 

terjadinya pembiayaan bermasalah. (Priatmaja, 2011). Semakin tinggi rasio FDR 

maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Rasio FDR yang tinggi dalam 

BPRS menunjukkan bahwa BPRS meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau 

relatif tidak likuid (illiquid). Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam 

pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko 

pembiayaan bermasalah/macet semakin tinggi pula. (Firmansyah, 2014). Sehingga 

peningkatan FDR akan menyebabkan meningkatnya NPF. 
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Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) dapat 

diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam 

negara tersebut dalam satu tahun tertentu. (Sukirno, 2015). Jika GDP rendah atau 

menurun, akan berdampak pada penurunan tingkat pembelian konsumen sehingga 

produsen atau penjual akan mengalami penyusutan keuntungan, hal tersebut 

menyebabkan produsen (yang merupakan nasabah) akan terganggu dalam melunasi 

pembiayaan yang disediakan oleh bank. (Muhammad, 2018). Sehingga rendahnya 

GDP akan meningkatkan NPF. 

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang 

berlaku dalam suatu perekonomian. (Sukirno, 2015). Tingginya inflasi dapat 

menurunkan daya beli masyarakat, dengan menurunnya daya beli masyarakat 

tersebut, dapat menyebabkan tingkat penjualan di perusahaan menurun, sehingga 

akan berdampak pada pengembalian pembiayaan oleh perusahaan kepada bank. 

(Muhammad,2017), dengan kata lain kenaikan harga yang terus-menerus membuat 

kemampuan konsumsi dan tabungan masyarakat turun dan tentu akan berkontribusi 

pada masalah pembiayaan yang tinggi. (Popita, 2013). 

Dari dua puluh penelitian terdahulu yang didapat terdiri tiga jurnal dengan 

objek penelitian yang sama di sektor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan maka penelitian ini 

akan menggunakan empat variabel utama diantaranya kecukupan modal, likuiditas 

bank, produk domestik bruto, dan inflasi. Keempat variabel tersebut dalam 

penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maupun di sektor perbankan syariah 

yang lain menunjukkan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, tetapi masih 

menunjukkan arah pengaruh yang bervariatif antara penelitian yang satu dengan 

penelitian lainnya, sehingga terjadi research gap. 

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang disajikan pada grafik 1.2 dan 

research gap antara penelitian satu dengan lainnya, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor Determinan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia 

(Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2018).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan bermasalah 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2018. 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas bank terhadap pembiayaan bermasalah pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2018. 

3. Bagaimana pengaruh produk domestik bruto terhadap pembiayaan pada 

bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-

2018. 

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2018. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelittian tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap pembiayaan 

bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 

2015-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas bank terhadap pembiayaan 

bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 

2015-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap 

pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Indonesia periode 2015-2018. 

4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia periode 2015-2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat menambah referensi informasi dan 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang manajemen 

keuangan dan ilmu keuangan syariah, khususnya mengenai faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Indonesia. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi serta 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memberikan 

kontribusi umtuk perkembangan perbankan syariah terutama dalam rangka 

menurunkan pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Indonesia. 

 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Secara garis besar penulisan penelitian ini direncanakan akan dibagi 

menjadi lima bagian yang terdiri dari: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi 

tesis. Latar belakang penelitian adalah landasan pemikiran secara garis 

besar, rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan atau fenomena 

yang memerlukan pemecahan melalui penelitian, tujuan dan manfaat 

mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian. Struktur 

organisasi tesis menjelaskan tentang uraian ringkas dari setiap bab pada 

tesis. 
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

perumusan hipotesis. 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel, data yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang merupakan 

pembahasan secara umum atau gambaran umum objek penelitian, analisis 

data yang menitikberatkan pada hasil olahan data, dan pembahasan hasil 

penelitian beserta argumentasi atau dasar pembenarannya. 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan atas hasil 

penelitian. Simpulan merupakan penyajian singkat apa yang telah diperoleh 

dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan. 

 

  

 


