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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Eksistensi bank syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah karena potensi 

captive marketnya jelas. Dengan posisi ini, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah secara 

perlahan mengalami peningkatan, baik jumlahnya maupun market sharenya. Data menunjukkan 

market share bank syariah pada September 2018 berada pada posisi 5,7%. Kondisi ini 

menginisiasi bank syariah terus berupaya agar dapat bersaing dengan bank konvensional yang 

market sharenya sebesar 94,3%. Meskipun demikian, pertumbuhan perbankan syariah di 

Indonesia pada Juli 2018 melesat 14,6%, sedangkan pertumbuhan perbankan konvensional pada 

tahun yang sama sebesar 8,9%. (Widhiyati, 2018). 

Oleh sebab itu kehadiran bank syariah dengan sistem bagi hasil, pada aspek 

pendanaan mendukung program pemerintah dalam pemerataan pendapatan secara adil. 

Sedangkan pada aspek pembiayaan, bank syariah mampu memperluas jangkauan dan penetrasi 

penyaluran dana pada semua lapisan masyarakat juga mendukung program pemerintah dalam 

memperluas kesempatan bekerja serta upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

(Perwataatmadja dan Tanjung, 2006). 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), porsi pembiayaan syariah dengan akad bagi hasil berangsur-angsur meningkat. 

Per April 2018, porsi pembiayaan bagi hasil mencapai 41% terhadap total pembiayaan syariah. 

Padahal pada 2015, porsi pembiayaan bagi hasil baru berkontribusi sekitar 35% terhadap total 

pembiayaan (Sudarwan, 2018). Terkait dengan porsi pembiayaan bagi hasil, data mengenai 

perkembangan  pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada tahun 

2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1: 

Perkembangan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 

Tahun 2016-2018 (dalam Juta Rupiah dan Persentase) 

 

Akad 

Pembiayaan 

2016 2017 2018 

Nilai % Nilai % Nilai % 

Mudharabah 156.256 2.340 124.497 1.604 176.815 2.053 

Musyarakah 774.949 11.607 776.696 10.004 792.686 9.205 

Murabahah 5,053.764 75.694 5,904.751 76.053 6,579.446 76.405 

Salam 14.000 0.210 0.000 0.000 0.000 0.000 

Istishna 9.423 0.141 21.426 0.276 27.534 0.320 

Ijarah 6.763 0.101 22.316 0.287 30.135 0.350 

Qardh 145.865 2.185 189.866 2.445 180.038 2.091 

Multi jasa 515.523 7.721 724.398 9.330 824.668 9.577 

Total 6,676.543 100.000 7,763.950 100.000 8,611.322 100.000 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2019 

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas portofolio pembiayaan pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual-beli). Total 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan 

prinsip jual-beli. Hal ini merupakan fenomena yang menarik karena idealnya pembiayaan 

dengan prinsip bagi hasil lebih menggerakkan sektor riil dan menutup kemungkinan 

disalurkannya dana pada usaha konsumtif. Jika ditinjau dari konsep bagi hasil, maka ada 

keuntungan yang harus dibagi dan hal itu bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha 

produktif. Jika ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual 

beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah.  

Data di atas juga menjelaskan bahwa pembiayaan dengan skema bagi hasil bermasalah 

berupa rendahnya porsi pembiayaan, mengingat risiko dan mekanisme yang terdapat pada skema 

pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan demikian dapat di indikasikan bahwa pembiayaan bagi 

hasil (musyarakah dan mudharabah) masih kurang diminati oleh para manajer bank syariah di 

Indonesia termasuk di BPR Syariah, walaupun salah satu aspek yang membedakan antara bank 

syariah dengan bank konvensional adalah pola bagi hasil.  
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Terkait dengan belum dominannya pembiayaan berbasis bagi hasil, membuat 

operasionalisasi BPR Syariah cenderung bertahan pada zona kenyamanan dengan dominasi 

pembiayaan non bagi hasil. Sejatinya model pembiayaan murabahah hanya bersifat sementara, 

karena sebenarnya skema murabahah merupakan salah satu bentuk kontrak tipe jual beli dan 

bukan model pembiayaan, “the ideal mode of financing according to syariah is mudharabah or 

musyarakah”. (Usmani, 2002). 

Masih rendahnya pembiayaan bagi hasil ini merupakan masalah yang tidak sederhana, 

bahkan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi. Beberapa peneliti telah mencoba 

mengidentifikasi faktor penyebabnya kedalam enam aspek yaitu: 1) internal bank syariah; 2) 

nasabah; 3) regulasi; 4) pemerintah dan institusi lain; 5) kepatuhan syariah; dan 6) ekonomi 

makro. Beberapa hasil penelitian berikut ini memberikan pengauatan informasi mengenai 

beberapa faktor yang menyebabkan rfendahnya pembiayaan dengan format bagi hasil, 

diantaranya yang pertama, aspek internal bank syariah. Aspek internal perbankan diantaranya 

seperti Dana Pihak Ketiga, ukuran perusahaan dan Capital Adequasy Ratio. Penelitian yang 

dilakukan oleh beberapa ahli, seperti Sarker (1999) yang menjelaskan bahwa aspek tersebut 

terdiri dari kurangnya pemahaman sumber daya manusia, kapasitas sumber daya manusia dan 

monitoring. Selanjutnya penelitian Chapra (2000) dan Al-Jarhi (2002), menguraikan aspek 

dimaksud terdiri dari orientasi bisnis, financial structure, Financing Deposit Ratio dan ukuran 

perusahaan. Penelitian Iqbal dan Llewellyn (2002) mengatakan aspek tersebut terdiri dari averse 

to effort dan averse to risk. Selanjutnya penelitian Trisnadi (2015) dan Andraeny (2011) 

menyebutkan aspek dimaksud adalah Financing Deposit Ratio, Non Performing Financing dan 

Dana Pihak Ketiga. Sedangkan menurut Supriyanto (2010) mengatakan bahwa faktor rendahnya 

porsi bagi hasil di BPR Syariah dimaksud adalah sumber daya insani yang masih minim 

memahami bank syariah, organisasi berupa keterbatasan jumlah leading officer, lemahnya 
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review pembiayaan, sistem berupa standard operating procedure (SOP) belum maksimal 

diterapkan dan karakter nasabah. 

Selanjutnya penelitian Algaoud dan Lewis (2001) menjelaskan aspek dimaksud yaitu 

monitoring, averse to effort dan averse to risk. Penelitian Mulyawan, Humayon, Maximilian 

(2004) menjelaskan aspek tersebut terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Capital Adequasy Ratio dan 

Financing Deposit Ratio. Penelitian Parinduri (2003) menjelaskan aspek tersebut terdiri dari 

kualitas sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, averse to effort dan averse 

to risk. Sedangkan penelitian Ascarya dan Yumanita (2005) menjelaskan aspek internal bank 

syariah terdiri dari kualitas sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, 

memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil. Selanjutnya 

terdapat aversion to effort, aversion to risk dan adverse selection, keterbatasan peran bank 

sebagai investor (ketidakseimbangan hak-hak manajemen dan kontrol) terutama dalam hal 

pembiayaan bagi hasil.  

Kedua, aspek nasabah. Penelitian Ascarya dan Yumanita (2005) menjelaskan aspek 

tersebut terdiri dari kurangnya pemahaman nasabah, nasabah averse to risk, dan transparansi 

nasabah. Penelitian Giannini (2013) menjelaskan aspek tersebut terdiri dari tingkat persentase 

keuntungan dan kurangnya pemahaman nasabah. Sedangkan penelitian Adnan dan Purwoko 

(2013) menguraikan bahwa operasionalisasi bank syariah sebagian nasabah 

penyimpan/peminjam bersifat risk averse, moral hazard, faktor risiko, kepercayaan terhadap 

nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan dan kekhawatiran 

yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian bank. Selanjutnya pihak bank belum bisa 

menemukan nasabah yang dipandang bisa mengembangkan skim mudharabah (bagi hasil). 

Ketiga, aspek regulasi. Penelitian Ascarya dan Yumanita (2005), Chapra (2000), Dar 

dan Presley (2000), Algaoud dan Lewis (2001), Mulyawan, (2004), Al-Jarhi (2002) serta 

Parinduri (2003)  menjelaskan aspek tersebut disebabkan kurangnya kebijakan pemerintah dan 



5 
 

tidak adanya institusi pendukung. Penelitian Llewellyn dan Iqbal (2002) dan Sarker (1999) 

menjelaskan aspek regulasi yaitu kurangnya kebijakan pemerintah dan insentif.  

Keempat, aspek kurangnya dukungan pemerintah dan institusi terkait. Hasil penelitian 

Ascarya dan Yumanita (2005) menjelaskan aspeknya berupa belum jelasnya fungsi, struktur, dan 

hubungan antara Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Bank 

Indonesia sebagai regulator dan pengawas. Sedangkan hasil penelitian Sukardi (2009) 

menjelaskan bahwa aspek kurangnya dukungan pemerintah dan institusi terkait perspektif 

perbankan kurang menggalakkan sosialisasi perbankan syariah dan produknya kepada 

masyarakat, sedangkan masalah sumber daya insani dan regulasi ditempatkan pada prioritas 

kedua. 

Kelima, aspek kepatuhan syariah. Penelitian Asrori (2011) menjelaskan aspek ini 

terkait tiga komponen-indikator Islamicity Desclosure Index yang relevan sebagai 

pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah. Menurut akuntan dan manajer 

dalam sistem operasional bank syariah, pengungkapan kepatuhan syariah bertujuan menjamin 

kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Selanjutnya penelitian Hameed (2003) 

menjelaskan aspek tersebut terkait Islamicity Desclosure Index yang dikembangkan 

berlandaskan tiga komponen-indikator pengungkapan Islami, yaitu: syariah compliance, 

corporate governance and social/environment desclosures. Penelitian Ardhaningsih (2012) 

menjelaskan aspek tersebut sangat penting dalam situasi keuangan Islam, sebab terdapat 

permintaan pelaku pasar agar bersifat inovatif dan berorientasi pada bisnis (misalnya dalam 

menawarkan instrumen dan produk baru). Di satu sisi mereka mengakomodir tuntutan dari 

nasabah namun bertentangan dengan prinsip syariah, namun disisi lain bank Islam terikat 

kepatuhan syariah. Kewajiban manajemen bank syariah menyediakan informasi kepatuhan 

terhadap prinsip syariah telah dimandatkan oleh AAOIFI dalam Accounting, Auditing and 

Governance Standards for Islamic Financial Institutions).  
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Keenam, aspek ekonomi makro. Penelitian Giannini (2013) menjelaskan aspek ini 

terkait inflasi dan suku bunga rata-rata Bank Indonesia. Penelitian Ascarya dan Yumanita 

(2005), Chapra (2000), Mulyawan, dkk (2004), Al-Jarhi (2002) menjelaskan aspek ini terkait 

risiko, inflasi, suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya penelitian Iqbal dan 

Llewellyn (2002) menjelaskan aspek tersebut terkait risiko dan jumlah uang yang beredar. 

Sedangkan penelitian Dar dan Presley (2000), Sarker (1999), Algaoud dan Lewis (2001) 

menjelaskan aspek tersebut adalah inflasi, suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Penelitian 

Parinduri (2003) menjelaskan aspek tersebut terkait meluasnya penggunaan berbagai produk dan 

instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan 

sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya 

penggunaan produk dan instrumen syariah, akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis 

masyarakat juga mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. 

Penelitian-penelitian terkait dengan penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil sudah 

banyak dilakukan, namun terdapat kelemahan karena aspek yang diteliti hanya aspek internal 

bank syariah, nasabah, regulasi, pemerintah dan institusi lain, kepatuhan syariah serta ekonomi 

makro saja. Padahal aspek manajerial sangat penting dalam manajemen pembiayaan bagi hasil di 

bank syariah. Jadi, kebaruan penelitian ini adalah menambah variabel keterampilan manajer 

dengan menggunakan pengukuran keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan 

keterampilan sosial untuk menjawab tidak tersedianya sumber daya manusia/manajer bank yang 

memadai dalam usaha/proyek yang dibiayai atau kurangnya sistem monitoring yang 

berkelanjutan terhadap bank syariah.  

Penelitian terkait tiga keterampilan tersebut dilakukan oleh Keil, Lee dan Deng (2013) 

menjelaskan terdapat beberapa keterampilan manajer bank dengan menggunakan pengukuran 
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keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan keterampilan sosial terkait dengan pengukuran 

team management IT, business domain knowledge, communication, people skills, technical, 

project management, personal characteristics, organizational, public speaking dan public 

relation. Penelitian Hwang dan Ng Jian (2012) menjelaskan terdapat beberapa keterampilan 

manajer bank dengan menggunakan pengukuran keterampilan konseptual, keterampilan teknis 

dan keterampilan sosial terkait dengan pengukuran basic technical skill, site layout and 

mobilization, technical writing, leadership, problem solving, negotiation, human behavior, 

delegation, team working, stress handling, IT skills, drafting contracts, presentation, report 

writing, chairing meetings dan public relation.  

Selanjutnya penelitian Fisher (2010) menjelaskan terdapat beberapa keterampilan 

manajer bank dengan menggunakan pengukuran keterampilan konseptual, keterampilan teknis 

dan keterampilan sosial terkait dengan pengukuran managing emotions, building trust, 

communicate effectively, influencing others, cultural awareness, leading others, dan team 

building. Sedangkan penelitian Bee dan Hie (2015) menjelaskan: pertama, keterampilan 

konseptual adalah kemampuan untuk memandang dan memahami suatu persoalan, isu/organisasi 

secara keseluruhan dan mengkoordinasikan serta memadukan semua bagian-bagiannya yang 

saling terkait untuk kepentingan/kegiatan organisasi. Keterampilan ini merupakan pemahaman 

dan kecakapan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial, meliputi proses perencanaan, 

pengorganisasian, pendelegasian, pengontrolan, evaluasi dan pemecahan masalah. Secara teori, 

konsep ini sangat sederhana namun banyak manajer dan supervisor yang belum bisa 

membedakan antara keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. Demikian halnya dalam 

manajemen, seorang manajer yang memiliki keterampilan konseptual yang baik, akan mampu 

berfikir visioner.  

Kedua, keterampilan teknis yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan, 

metode, atau teknik spesifik dalam bidang spesialisasi tertentu. Keterampilan ini merupakan 
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pemahaman dan kecakapan melakukan aktivitas pekerjaan yang berhubungan dengan bidang 

khusus/pekerjaan tertentu. Keterampilan teknis biasanya lebih banyak berhubungan dengan 

keahlian tangan atau fisik lainnya, namun ada juga beberapa keahlian non-fisik yang bersifat 

teknis, seperti keahlian teknis bagi seorang akuntan dan salesman. Ketiga, keterampilan sosial 

yaitu keterampilan mengelola diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain yang didasarkan 

pada nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan seseorang, termasuk didalamnya tentang pola pikir 

(mindset), sistem kepercayaan (belief system), kematangan emosi (emotional maturity) dan 

kepercayaan diri (self confidence) seseorang. (Fisher, 2010) 

Ketiga keterampilan ini penting bagi seorang manajer, namun arti pentingnya relatif 

tergantung pada tingkatan manajer tersebut dalam organisasi. Dengan kata lain, hal ini menjadi 

petunjuk keterampilan mana yang bobotnya perlu diberi perhatian lebih, sesuai dengan jabatan 

yang sedang atau akan diemban. (Keil, Lee  dan Deng, 2013) dan (Hwang, Jian Ng, 2012). 

Lebih lanjut, perubahan lingkungan eksternal pada perbankan syariah dalam pasar 

bebas semakin cepat, maka perbankan syariah harus mengantisipasi perubahan tersebut secara 

dinamis dengan menyusun strategi bisnis yang tepat dan menajamkan keunggulan bersaingnya 

secara berkesinambungan agar perusahaan tetap eksis bahkan meningkatnya kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu. 

Peningkatan kinerja perusahaan perbankan syariah akan dianggap positif oleh seluruh 

stakeholder. (Hartini, 2012). 

Dalam konteks ini, kepemimpinan seorang manajer pembiayaan sangat berpengaruh 

terhadap implementasi program pembiayaan pada perbankan syariah. Kemampuan individu 

dalam organisasi dengan berbagai fungsi manajerial seperti pengambilan keputusan, 

penyelesaian konflik, penyusunan strategi dan pengambilan kebijakan serta kemampuan individu 

yang lebih bersifat keahlian khusus/teknis operasional seperti mengoperasikan alat-alat dan 

kegiatan-kegiatan bersifat administratif mutlak diperlukan. Keterampilan dan keahlian tersebut 
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penting bagi peningkatan efektivitas organisasi di berbagai tingkatan manajemen, maka perlu 

ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan perubahan sehingga kinerja manajerial 

dan keterampilan manajer menjadi faktor penting yang diharapkan mempengaruhi porsi 

pembiayaan bagi hasil dibank syariah.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah faktor keterampilan manajer bank yang terdiri dari keterampilan konseptual, 

keterampilan teknis dan keterampilan sosial berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

2. Apakah faktor karakteristik bank syariah berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

3. Apakah faktor kepatuhan syariah berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah? 

4. Apakah faktor persepsi manajer tentang sumber daya insani internal bank syariah 

berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

5. Apakah faktor persepsi manajer tentang karakteristik nasabah berpengaruh terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

6. Apakah faktor persepsi manajer tentang regulasi berpengaruh terhadap porsi pembiayaan bagi 

hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?  

7. Apakah faktor persepsi manajer tentang dukungan pemerintah berpengaruh terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan model konseptual dan 

model empirik yang berkaitan dengan proposisi antara Faktor-faktor yang menjadi anteseden 

(pengaruh) terhadap Porsi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun 

secara spesifik tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat meliputi : 

1. Menganalisis pengaruh keterampilan manajer bank yang terdiri dari keterampilan konseptual, 

keterampilan teknis dan keterampilan sosial terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.  

2. Menganalisis pengaruh karakteristik bank syariah terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

3. Menganalisis pengaruh kepatuhan syariah terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.  

4. Menganalisis pengaruh persepsi manajer tentang sumber daya insani internal bank syariah 

terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

5. Menganalisis pengaruh persepsi manajer tentang karakteristik nasabah terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

6. Menganalisis pengaruh manajer tentang regulasi terhadap porsi pembiayaan bagi hasil di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

7. Menganalisis pengaruh persepsi manajer tentang dukungan pemerintah terhadap porsi 

pembiayaan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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1.4. Kontribusi Hasil Penelitian 

1.4.1 Kontribusi Teoritis  

Penelitian tentang Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Porsi Pembiayaan Bagi 

Hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan kajian empiris. Jadi, kebaruan 

penelitian ini adalah menambah variabel keterampilan manajer dengan menggunakan 

pengukuran keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan keterampilan sosial untuk 

menjawab tidak tersedianya SDM manajer bank yang memadai dalam usaha/proyek yang 

dibiayai serta kurangnya sistem monitoring yang berkelanjutan terhadap bank syariah. 

1.4.2 Kontribusi Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengingat bukti empirik tentang variabel 

yang mempengaruhi besaran rasio pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), akan 

bisa digunakan oleh praktisi perbankan syariah untuk merencanakan dan mengambil kebijakan 

yang tepat berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi besaran rasio pembiayaan 

bagi hasil, sehingga besaran investasi bagi hasil dapat ditingkatkan portofolionya. Jika bank 

syariah telah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka akan berdampak 

pada meningkatnya kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. 

Perkembangan keuangan syariah yang cepat dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin 

meratanya pembangunan nasional serta mengoptimalkan perkembangan ekonomi.  

 


