
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penelitian perbankan syariah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 

telah banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa 

penelitian menemukan bahwa perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Goaied et al. (2010) di 

negara-negara kawasan MENA, Furqani & Mulyany, (2009) di Malaysia, 

Yüksel & Canöz, (2017) di Turkey, Afandi & Amin, (2019) di Indonesia, dan 

Hachicha & Amar (2015) di Malaysia. Sementara itu, ada banyak juga 

penelitian yang menyatakan bahwa perbankan syariah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Boukhatem et al. (2018) di 

negara-negara kawasan MENA, Abduh & Chowdhury, (2012) di Bangladesh, 

Kassim. (2016) di Malaysia, Farahani & Dastan, (2013) di 10 negara muslim, 

Imam & Kpodar, (2016) di negara berkembang, hingga Afandi & Amin, (2019) 

serta Hayati, (2014) di Indonesia. Diantara sekian banyak penelitian tersebut 

tidak memberikan jawaban pasti terhadap kontribusi perbankan syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi, setidaknya secara garis besar terdapat dua 

pendapat yang bertolak belakang. Berdasarkan penelitian di atas, skripsi ini 

akan mencoba mengeksplorasi pengaruh perbankan syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk menjawab ketidakkonsistenan 

terhadap temuan-temuan di atas. 

Dalam hal ini, perbankan syariah memiliki peran terhadap perekonomian 

negara baik signifikan ataupun tidak dimana peran tersebut menjadikan 

perbankan syariah sebagai organ yang efektif, bekerja lebih efisien dan dapat 

bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Bank syariah diharapkan 

mampu berkontribusi dalam memajukan pembangunan ekonomi. Hadirnya 

perbankan syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah di tengah-tengah 

masyarakat muslim yang mayoritas seperti di Indonesia seharusnya semakin 
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mewujudkan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemaslahatan serta keadilan sosial sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi 

syariah. Namun demikian, fakta dari penelitian yang ada menunjukkan adanya 

gap dimana perbedaan pendapat terjadi sehingga penelitian ini dirasa perlu 

dilakukan guna menjadi jembatan bagi permasalahan tersebut. Mungkinkah 

perbankan syariah menjadi solusi bagi persoalan pembangunan ekonomi? 

Seberapa besar pengaruh dan kontribusi perbankan syariah dalam pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? Hal ini perlu dikaji lebih lanjut.  

Data yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data terkait perkembangan 

perbankan syariah dikurasikan dari Statistik Perbankan Syariah OJK. Adapun 

data tentang Indeks Produksi dan Indeks Harga Konsumen disarikan dari 

Publikasi dan Berita Resmi Statistik BPS. Data yang dikurasikan merupakan 

data time series bulanan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 

yakni Bulan Oktober 2014-September 2021. 

Statistik Perbankan Syariah (SPS) adalah publikasi media yang menyajikan 

data perbankan Islam Indonesia. SPS diterbitkan setiap bulan untuk 

memberikan gambaran umum tentang pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia secara teratur. Mulai Desember 2015 SPS Edition memiliki 

perubahan dalam format presentasi data UUS. Perubahan ini sejalan dengan 

perubahan sumber data sebelumnya, yaitu dari laporan bulanan Bank Jenderal 

Islam (LBUS) ke Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). 

Untuk membantu pembaca memahami perubahan ini, edisi Desember 2015 

telah dilengkapi dengan matrikulasi perubahan tabel dan metadata. 

Selain format perubahan, ada juga perubahan dalam komposisi tabel BUS-

UUS dan BPRS. Semoga perubahan ini dapat memberikan informasi yang lebih 

komprehensif kepada para pemangku kepentingan. Mulai SPS 2021 edisi Juli, 

ada perubahan dalam format presentasi data BPR, terutama dalam neraca / 

neraca, laba rugi dan akun administratif sehingga mereka sejalan dengan 
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berlakunya SEOJK No. 18 / SEOJK 0,03 / 2019 tentang laporan bulanan BPRS. 

Untuk membantu pembaca memahami perubahan yang dipermasalahkan, pada 

tahun 2021 Juli, SPS Edition telah dilengkapi dengan Matriks SPS Refining. 

Indikator ekonomi adalah publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. 

Publikasi ini pertama kali diterbitkan pada Januari 1970 dengan konten masih 

sederhana. Secara bertahap, sebagai pengembangan dan kebutuhan, publikasi 

ini menyajikan data yang lebih beragam untuk memenuhi tuntutan Putesa. 

Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator 

ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan meliputi: indeks harga 

konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai-nilai dan perbankan, 

investasi, nasional, ekspor dan impor, keberlanjutan, layanan dan pariwisata, 

dan produksi bahan tambang. Semua data dikurasi dan dikumpulkan dalam 

sistem EViews untuk kemudian diolah, sehingga didapat hasil yang ilmiah dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian terkait 

pengaruh perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

selama periode 2014  - 2020. Penelitian dilakukan terhadap bank umum syariah 

yang ada di Indonesia. Penelitian ini perlu dilakukan karena hasil dari penelitian 

sebelumnya dirasa belum memiliki jawaban yang tegas terkait peran perbankan 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan, untuk tema 

tersebut secara global di berbagai negara memiliki hasil yang berbeda-beda 

tergantung sudut pandang yang digunakan dan faktor lainnya. Di sisi lain, tema 

tersebut di Indonesia justru memiliki hasil yang berbeda-beda meskipun daerah 

penelitian dan temanya sama. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan 

untuk memberikan jawaban terkait bagaimana sebenarnya pengaruh perbankan 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Agar penelitian ini dapat 

diukur dengan jelas maka penelitian dilakukan di masa periode kepemimpinan 

Presiden ke-tujuh Indonesia Joko Widodo. Hal ini memungkinkan kita untuk 

mendapatkan penelitian yang lebih terukur, sehingga jawaban yang diberikan 
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dapat diterima. Hal tersebut menarik untuk diteliti guna mengkaji permasalahan 

hubungan antar keduanya sehingga tampak jelas pengaruh dan kontribusinya. 

Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa variabel-variabel perbankan syariah 

memiliki kontribusi yang beragam terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal 

ini Indeks Produksi dan Indeks Harga Konsumen. Skripsi ini sejalan dengan 

pendapat Imam dan Kpodar di negara-negara berpenghasilan rendah serta 

Boukhatem di negara-negara kawasan MENA yang menyatakan pertumbuhan 

perbankan syariah yang sebagai perkembangan sistem keuangan akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Kassim (2016) di Malaysia, Oqool (2014) di Yordania, Farahani 

(2013) di negara-negara muslim dan Abduh (2012) yang pernah melakukan 

penelitian serupa sebelumnya di Indonesia.  

Di sisi lain, penjelasan ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Yuksel (2017) di Turki, Goaied (2012) di kawasan MENA yang 

berlawanan dengan Boukhatem (2017), serta Afandi (2019) di Indonesia yang 

hasilnya juga berlawanan. Hal ini memperjelas adanya masalah empiris dan 

ketidakkonsistenan dari pendapat yang ada. Pada akhirnya perbankan syariah 

memiliki kontribusi dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi, hasil 

penelitian ini mengisi ketidakkonsistenan pada hasil yang diungkapkan 

penelitian-penelitian sebelumnya serta menjelaskan faktor mengapa fenomena 

gap terjadi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh hubungan perbankan syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk hubungan jangka pendek dan jangka Panjang antara 

bank umum syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh hubungan perbankan syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis bentuk hubungan jangka pendek dan jangka Panjang 

antara bank umum syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini antara lain : 

1. Bagi instansi terkait pembuat kebijakan, diharapkan dengan penelitian ini 

dapat memberikan salah satu bahan acuan dalam merumuskan kebijakan 

dan memberikan informasi yang berguna untuk memahami sistem 

perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Bagi akademisi, diharapkan dapat melengkapi kajian terkait perbankan 

syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta dapat menjadi 

referensi yang akurat dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Bagi peneliti, sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana 

ekonomi dan diharapkan dapat menjadi motivasi belajar guna memperluas 

pengetahuan dan wawasan peneliti terkait sistem perbankan syariah dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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