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1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya 

tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku 

ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa financial 

perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

strategis dimana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Purnama,2012). 

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga 

intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan 

peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, 

pengaturan perbankan terus disempurnakan dan melakukan berbagai upaya 

dalam rangka optimalisasi sistem perbankan. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah 

pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di sisi lain, 

masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai 

dengan kebutuhan dan syariat Islam (Purnama,2012). 

Menurut Kamir, (2008) di Negara-negara seperti Indonesia peranan 

bank cenderung lebih penting dalam pembangunan, karena bukan hanya 

sebagai sumber pembiayaan tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha 

dalam perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bank lebih 



superior dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya dalam 

menghadapi informasi yang asimetris dan mahalnya biaya dalam melakukan 

fungsi intermediasi. Secara alami bank mampu melakukan kesepakatan 

dengan berbagai tipe peminjam. Menurut Dendawijaya (2005) dana-dana 

yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh 

dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70% - 80% 

dari total aktiva bank. 

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 

telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem 

konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, 

tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan 

prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah (Fauzi,2008). 

Meskipun kala itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, 

namun dapat diakui oleh banyak kalangan bahwa system yang dianut dapat 

menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 (Khaidar, 

2007). Sejak saat itu, perbankan syariah yang lahir dari rahim umat islam 

menjadi dikenal oleh masyarakat muslim dan non muslim. Hingga saat ini 

banyak bank-bankkonvensional yang mempunyai unit khusus bank syariah 

(Perwataatmadja, 1992). 

Di Indonesia prospek perbankan syariah makin cerah dan 

menjanjikan. Bank Syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan 

berkembang. Perkembangan industri lembaga syariah ini diharapkan 

mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.Perkembangan 



Syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Dari sisi kelembagaan, jaringan operasional perbankan 

syariah mengalami peningkatan jangkauan yang cukup signifikan, 

pertumbuhan jumlah kantor cabang dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan baik dari Bank Umum Syariah (BUS), maupun Unit Syariah 

(UUS) (Purnama,2012). 

Salah satu lembaga keuangan syariah di Jepara adalah salah satu 

bank yang dapat membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. 

Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang 

lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, 

pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) 

BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara 

dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 

Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di 

Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 

1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam 

pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan 

kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah 

telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. 



Penulis memilih BNI Syariah sebagai tempat penelitian karena 

dalam penelitian ini penulis tidak hanya tertarik meneliti tentang 

karakteristik lembaga keuangan yang bersifat syariah selain pengetahuan 

konsumen tentang keberadaan lembaga keuangan tersebut, tetapi juga 

meneliti tentang bauran pemasarannya yang difokuskan pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan sehingga penulis tidak hanya 

memilih lembaga keuangan syariah yang bersifat penuh, tetapi hanya unit 

usaha lembaga keuangan syariah. Dibandingkan dengan lembaga keuangan 

syariah lainnya. 

Husaeni (2017) menjelaskan bahwa sebagai lembaga intermediasi 

keuangan dengan melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan 

dana dari masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor internal yang meliputi 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Nominal Kecukupan Modal (CAR), Nominal 

FDR (Financing to Deposit Ratio) dan Tingkat Pembiayaan Bermasalah 

NPF (Non Performing Financing) mempengaruhi penyaluran pembiayaan di 

Bank. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Nominal Kecukupan Modal (CAR), Nominal FDR (Financing to 

Deposit Ratio) dan tingkat pembiayaan bermasalah (non performing 

financing) terhadap penyaluran pembiayaan BPRS. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga), 

CAR (Capital Adequacy Ratio), FDR (Financing to Deposit Ratio) dan NPF 



(Non Performing Financing) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

pembiayaan Bank. 

Nugraha (2014) menjelaskan Analisis faktor-faktor yang 

memengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor jasa dunia usaha 

di Indonesia. Hasil analisis dengan menggunakan metode OLS 

menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi pembiayaan perbankan 

syariah secara signifikan dan sesuai hipotesis terhadap jasa dunia usaha 

adalah dana pihak ketiga, finance to deposit ratio dan suku bunga bank 

konvensional terhadap sektor jasa dunia usaha dimana ketiga variabel 

tersebut berpengaruh positif serta variabel equivalent rate perbankan syariah 

yang berpengaruh negatif. Sementara variabel non performing finance dan 

inflasi berpengaruh signifikan namun hubungannya tidak sesuai dengan 

hipotesis. Variabel NPF berpengaruh positif karena tingkat NPF sektor jasa 

dunia usaha relatif kecil dan Inflasi berpengaruh positif karena peningkatan 

harga meningkatkan kebutuhan akan pembiayaan. 

Berbagai kecendrungan beberapa konsep dan hasil penelitian 

mengindentifikasi mengenai lembaga keuangan syariah dan banyaknya 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan dalam 

menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Hal ini mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian pada salah satu lembaga keuangan syariah 

mengenai penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah secara umum 

dengan mengambil beberapa faktor yang pada penelitian sebelumnya yang 

berpengaruh terhadap keputusan nasabah yaitu  DPK, CAR dan FDR.  



Berdasarkan kajian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk 

meneliti, mengkaji dan membahas dalam penelitian yang berbentuk skripsi 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA BNI SYARIAH”. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena sangat 

luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatasan ruang 

lingkup ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara 

seksama dengan dititikberatkan pada: 

1. Keterbatasan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga 

mempengaruhi modal yang dimiliki oleh lembaga. 

2. Kemampuan bank mengelola dana untuk dialokasikan ke masyarakat 

yang digunakan untuk usaha masyarakat  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan faktor-

faktor penyaluran pembiayaan, maka dapat dirumuskan masalah pokok 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana DPK, CAR dan FDR berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan pada BNI Syariah secara parsial? 

2. Bagaimana DPK, CAR dan FDR berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan pada BNI Syariah secara simultan? 



1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah atau arah atau sasaran yang ingin dicapai 

setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Menganalisis DPK, CAR dan FDR berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan pada BNI Syariah secara parsial. 

2. Menganalisis DPK, CAR dan FDR berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan pada BNI Syariah secara simultan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan membentuk konsep-konsep baru tentang manajemen sumber daya 

manusia yang berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan 

penyaluran pembiayaan pada nasabah, faktor DPK, CAR dan FDR adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memperoleh ilmu dan wawasan serta gambaran untuk 

memahami bagaimana hubungan perbankan atau lembaga keuangan 

dengan masyarakat umum dalam penyaluran pembiayaan yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis     

Dari hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat membatu perusahaan dalam merencanakan dan 

mengendalikan keuntungan serta menjadi bahan pertimbangan untuk 



meningkatkan dan mempertahankan perusahaan dalam menentukan 

kebijakan, terutama dalam menentukan penyaluran pembiayaan yang 

efektif di pasaran. 


