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Bank syariah
menyediakan fasilitas pembiayaan untuk
kegiatan produksi, seperti pembelian input atau
modal usaha,
dan investasi
pembangunan,
seperti pembelian traktor
atau alat produksi lainnya.

ertanian memiliki fungsi dan
peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah, baik di
negara berkembang maupun
di negara maju. Pertanian
tidak sekadar menghasilkan
bahan pangan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Saat ini, makna pertanian tidak hanya mencakup pada aspek produksi usahatani
(on-farm production) semata, tapi juga mencakup kegiatan luar usahatani yang terkait
dengan produksi, baik yang berada di hulu
maupun hilir (off-farm production), serta aktivitas penunjang (supporting services) yang
mendukung penuh seluruh kegiatan pertanian
tersebut. Namun, ketika kita berbicara tentang petani, maknanya tidak lepas dari
kegiatan produksi usahatani, karena sebagian
besar petani kita masih berkutat pada on-farm
production, yang bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian bagi pemenuhan
kebutuhan pangan (food), pakan (feed), serta
fiber atau energi.
Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi Allah SWT dengan berbagai jenis
sumber daya alam secara melimpah. Namun,
limpahan sumberdaya alam tersebut belum
terkelola dengan baik, sehingga berbagai
produk pertanian masih harus diimpor, dan
belum memberikan tingkat kesejahteraan
yang layak bagi petani sebagai pelaku utama
produksi komoditas. Pada tahun 2009, kontribusi sektor pertanian mencapai angka
15,60 persen dari total Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia, sementara jumlah
tenaga kerja yang ditampung sektor ini mencapai angka 40,30 persen dari jumlah keseluruhan angkatan kerja Indonesia (BPS, 2009).
Hal ini menunjukkan rata-rata pendapatan petani yang relatif lebih rendah bila
dibandingkan dengan para pelaku sektor
ekonomi lainnya. Akibatnya, tingkat kemiskinan di sektor ini masih relatif tinggi. Ada
beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat
pendapatan dan tingginya angka kemiskinan
di sektor pertanian, yaitu rendahnya kepemilikan dan penguasaan lahan, rendahnya
produktivitas usahatani, rendahnya harga
produk di tingkat petani, rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan petani, serta
minimnya akses petani terhadap sumber
pembiayaan.

Pendanaan pertanian
Sebagian besar petani masih memerlukan
pendanaan untuk melakukan usaha pertaniannya. Kebutuhan dana tersebut dapat
bersifat langsung, seperti untuk membeli
faktor-faktor produksi, maupun secara tidak
langsung, seperti untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau keperluan
sosial lainnya, pada saat hasil pertanian belum dapat dipanen dan dijual. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
(PSP3) IPB (2010) di Kabupaten Bogor, yang
menunjukkan bahwa ketersediaan dana untuk membeli input produksi dan untuk
memenuhi kebutuhan hidup, merupakan
variabel yang sangat memengaruhi produktivitas petani. Cara termudah yang biasanya

dilakukan petani adalah dengan meminjam
dana dari para tengkulak atau lembaga keuangan informal lainnya yang beroperasi di
wilayah pedesaan.
Meskipun lembaga perbankan konvensional (bank pemerintah, swasta, dan BPR)
telah tersedia di berbagai wilayah pedesaan,
para petani tidak dapat mengaksesnya
secara mudah akibat keterbatasan mereka
dalam hal prosedur administrasi dan agunan. Sehingga, lembaga-lembaga keuangan
ini tidak mampu bersaing dengan para
tengkulak, yang dapat memberikan pinjaman besar atas dasar kepercayaan, tanpa
agunan, dan dalam waktu singkat. Akibatnya, di samping menanggung beban bunga
yang tinggi, para petani juga harus menjual
produknya kepada tengkulak dengan harga
yang relatif rendah. Kondisi inilah yang
menyebabkan terpuruknya tingkat kesejahteraan petani, baik petani tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah sebenarnya telah memberikan berbagai bantuan program, seperti
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP) . Akan tetapi, program pemerintah
semacam ini menimbulkan sejumlah masalah
moral hazard, karena : (1) sebagian petani
menganggap bahwa program pemerintah
bersifat bantuan, sehingga tidak perlu dikembalikan; (2) sebagian kelompok tani penerima program didirikan secara mendadak,
sehingga kurang memiliki pengalaman
operasi yang baik; dan (3) pembagian dana
program yang hanya terbatas pada anggota
kelompok tani penerima bantuan. Fakta
menunjukkan bahwa pendanaan semacam
ini pada praktiknya sangat tidak efektif.
Selanjutnya, kebutuhan pendanaan pertanian ini sangat bergantung pada jenis aktivitas produksi yang dikembangkan. Dari segi
waktu, usaha penggemukan ayam broiler hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan,
berbeda dengan usaha penggemukan sapi
yang membutuhkan waktu antara satu hingga
dua tahun. Demikian pula dengan usahatani
padi yang membutuhkan waktu sekitar empat
bulan, sementara penanaman kelapa sawit
dapat memakan waktu lebih dari 10 tahun.
Dari sisi pembiayaan, jenis pembiayaan pertanian ini juga sangat beragam, mulai dari
pembelian sarana produksi (benih, pupuk
pestisida, tenaga kerja), pembelian alat dan
dan mesin pertanian (traktor, pompa air),
hingga pembelian bibit/bakalan ternak
(domba, sapi, kerbau) yang akan digemukkan.

Pembiayaan syariah
Dengan kompleksitas jenis produksi dan
tingginya kebutuhan pembiayaan di sektor
pertanian, keberadaan pola pembiayaan syariah menjadi sangat penting. Apalagi para
petani di Tanah Air sudah terbiasa menggunakan sistem bagi hasil, seperti sistem maro
pada tanaman pangan maupun sistem gaduhan pada peternakan. Bahkan, menurut ekonom syariah Umar Chapra (2001), pembiayaan
pertanian syariah ini telah berkembang pada
abad pertengahan. Namun pada abad ke-19,
pola-pola pembiayaan syariah ini tidak lagi

mar bin Khattab RA adalah sosok khalifah yang mampu meletakkan dasar-dasar manajemen
perekonomian negara, di tengah
ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang
meluas hingga ke Persia, Mesir, Afrika
Utara, sebagian wilayah Romawi di Syam,
dan lain-lain. Sebagai pemimpin, ia sadar
betul akan urgensi penguatan ekonomi
masyarakat di tengah kondisi negara yang
semakin besar dan kompleks.
Menurut Dr Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, terdapat sejumlah sektor utama perekonomian yang mendapat perhatian sang
khalifah dan memengaruhi kebijakan
ekonominya, yaitu antara lain pertanian,
perdagangan, dan industri. Bagi Umar,
maju tidaknya ketiga sektor tersebut
sangat menentukan tingkat kesejahteraan
masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada
kenyataan bahwa fokus perekonomian
masyarakat saat itu tidak bisa dilepaskan
dari kegiatan di ketiga bidang ini.

U
Kebijakan
Ekonomi Umar
bin Khattab

Dua pendekatan

Dr Irfan Syauqi Beik
Ketua Tim Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Secara umum, implementasi kebijakan
ekonomi Umar didasarkan pada dua
pendekatan. Pertama adalah pendekatan
yang bersifat individu, yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang intensif
dan efektif dengan rakyatnya. Sedangkan
yang kedua adalah pendekatan sistem,
yang bertujuan untuk membangun tatanan
kehidupan ekonomi yang adil dan tangguh.
Pada pendekatan pertama, Umar
senantiasa mendorong rakyatnya untuk
bekerja keras dan mengoptimalkan
segala potensi yang dimilikinya. Ia pun
tidak segan-segan untuk turun memberikan contoh nyata kepada rakyatnya.
Dalam kitab Al-Muwaththa karangan Imam

PANDUAN METODE PEMBIAYAAN SYARIAH
NO

TUJUAN

METODE PEMBIAYAAN SYARIAH

1

Mekanisasi pertanian: pembelian alat
dan mesin pertanian

Mudharabah / Ijarah / Diminishing
Musyarakah (DM)

2

Pembiayaan sarana transportasi:
kendaraan, kendaraan berpendingin,
dan lain-lain

Ijarah / DM / Murabahah

3

Pembiayaan peternakan: pembelian
sapi, kerbau, domba, tangki penyimpanan susu, dan lain-lain

Murabahah / DM / Istishna

4

Instalasi irigasi: pembuatan sumur,
sistem distribusi air, dan lain-lain

Ijarah / Murabahah / DM / Service Ijarah

5

Pembangunan dan penurapan lahan

Salam / Istishna

6

Pembangunan dan pengembangan hutan

DM / Murabahah

7

Pengembangan peternakan:
pembuatan kandang, pembelian ayam,
sarana pemberian pakan dan minum,
dan lain-lain

DM / Murabahah / Ijarah / Istishna

8

Pengembangan perikanan : pembelian
perahu, mesin, jaring, dan lain-lain

DM / Murabahah / Ijarah / Istishna

9

Usaha sapi perah: pembelian mesin pengolah susu, dan lain-lain

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

10

Pembangunan greenhouse (rumah kaca)

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

11

Pembangunan cold storage

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

12

Pembangunan kandang ayam, sapi, dan
lain-lain

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

13

Pembangunan laboratorium peternakan

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

14

Pembangunan unit pengolahan benih
dan pendinginan susu

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna

15

Instalasi pengolahan sayur dan buah

Ijarah / DM / Murabahah / Istishna
Sumber : State Bank of Pakistan

dipergunakan akibat kemerosotan sistem
politik dan masyarakat Muslim itu sendiri, di
samping kolonialisasi Barat.
Dalam konteks saat ini, merujuk pada
fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI,
ada beberapa bentuk pembiayaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dari produksi pertanian itu sendiri. Sebagai contoh, untuk mengatasi keperluan
mekanisasi pertanian, maka akad mudharabah, ijarah, maupun diminishing musyarakah (DM) dapat dipergunakan. Demikian
pula untuk pengadaan sapi dan tangki penyimpanan susu, pembiayaan murabahah
dan istishna dapat menjadi alternatif yang
tepat. Pendeknya, ada banyak pilihan metode pembiayaan yang dapat dikembangkan.
Melihat potensi yang sangat besar ini, sudah sewajarnya bila proporsi pembiayaan syariah untuk pertanian semakin ditingkatkan.
Ada baiknya kita merujuk pada pengalaman
Pakistan. Di negara tersebut, pembiayaan
syariah untuk pertanian telah beroperasi
secara masif dan luas. Dalam hal ini, kegiatan
sektor pertanian dibagi menjadi dua, yaitu
sektor tanaman dan sektor bukan tanaman.
Pembiayaan sektor tanaman (crop sector)
diberikan untuk kegiatan budidaya tanaman
dan hortikultura. Bank syariah menyediakan
fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produksi, seperti pembelian input atau modal
usaha, dan investasi pembangunan, seperti

Malik, misalnya, disebutkan bahwa Umar,
sehabis shalat Subuh, senantiasa mengunjungi lahan pertaniannya, meskipun
saat itu beliau sudah menjadi khalifah.
Umar pun tidak segan-segan untuk
menegur sekelompok orang yang mengartikan tawakal sebagai sebuah konsep
pasif, berserah diri pada Allah tanpa
melakukan apa-apa. Ia perintahkan
mereka untuk menabur benih dan bercocok tanam terlebih dahulu, sebelum
akhirnya bertawakkal pada Allah SWT.
Kemudian Umar pun tidak hentihentinya memberikan bimbingan terhadap
para pedagang, mulai dari motivasi personal, teknik untuk memilih barang
dagangan, hingga cara memasarkan
produk yang akan memberikan keuntungan. Ia pun tidak segan-segan
melarang para pedagang untuk bermuamalah dengan orang-orang yang memiliki
karakter suka menipu dan mengurangi
takaran. Menurut Dr Jaribah, larangan ini
dimaksudkan sebagai upaya perlindungan
bisnis terhadap kelompok pedagang yang
jujur, sekaligus “perang” terhadap para
pedagang yang culas.
Sedangkan pada sektor industri,
meskipun saat itu belum terlalu berkembang, namun Umar senantiasa mendorong rakyatnya untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas keterampilan yang mereka miliki. Dalam
sebuah riwayat Ibn Abi Ad-Dunya, Umar
memerintahkan para pemuda untuk mempelajari suatu keahlian, karena penguasaan keahlian itu sangat penting bagi
kehidupan mereka. Melalui penguasaan
skill yang terspesialisasi ini, maka industri masyarakat diharapkan dapat tumbuh
dan berkembang.

Sistem ekonomi
Pada pendekatan yang kedua, pemerintahan Umar bin Khattab ra telah menerapkan sejumlah kebijakan penting untuk
menstimulasi pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan dan industri. Pada
bidang pertanian, setidaknya ada tiga
fokus kebijakan yang telah ia lakukan.
Pertama, Umar mendorong peningkatan produktivitas lahan pertanian. Pada
setiap daerah yang ia taklukkan, Umar
berijtihad untuk tidak membagikan lahan
yang ada kepada para mujahidin yang terlibat dalam penaklukkan tersebut. Yang ia
lakukan justru meminta para pemilik
aslinya agar tetap mengelola tanah tersebut untuk kegiatan pertanian, dan menetapkan pajak yang dinamakan kharaj
kepada mereka.
Kedua, pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti pembuatan irigasi dan
saluran air, serta akses transportasi di
wilayah produksi pertanian. Ketiga,
pemerintahan Umar juga berusaha untuk
mengaktifkan lahan mati, serta memberikan insentif permodalan dan sistem
bagi hasil kepada para petani.
Selanjutnya, pada bidang perdagangan, Umar menjamin keadilan pada
sistem perdagangan negara. Para pejabat
dilarang untuk terlibat dalam bisnis
karena dikhawatirkan akan menimbulkan
conflict of interest. Umar pun pernah
memutasikan Gubernur Kuffah, Abu Musa
Al-Asy’ari, ke Basrah akibat protes rakyat
terhadap tindakan hamba sahaya milik
Abu Musa yang menjual pakan ternak. Terkait dengan hal ini, Umar pernah mengatakan, “Sesungguhnya bisnis pemimpin
dalam era kepemimpinannya adalah keru-

pembelian traktor atau alat produksi lainnya. Sedangkan, pembiayaan sektor nontanaman (non-crop sector) diberikan untuk kegiatan produksi peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Pelaksanaan aktivitas pembiayaan ini telah ditentukan prosedurnya oleh bank sentral, yaitu State Bank
of Pakistan (SBP). Selain itu, SBP juga telah
menetapkan sejumlah pedoman penerapan
metode pembiayaan syariah untuk pertanian,
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.
Dengan jumlah petani Indonesia yang besar (jauh lebih banyak dari Pakistan), serta
kontribusi sektor pertanian sebagai tulang
punggung masyarakat dan pemerintah,
sudah semestinya upaya-upaya pelayanan
pembiayaan pertanian di Indonesia dikembangkan secara serius. Bagi penulis, prospek
pembiayaan syariah untuk pertanian ini
sangat baik, apalagi sebagian masyarakat
sudah mengenal mekanisme kerja sama
bisnis syariah seiring dengan peningkatan
sosialisasi ekonomi syariah yang semakin
baik. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah bersama kalangan industri perbankan
syariah meningkatkan kualitas perencanaan
dan penerapan pola pembiayaan syariah
yang tepat. Penulis yakin, upaya ini akan
memberikan dampak multiplier yang tinggi
terhadap perekonomian nasional, serta dapat
mengurangi kebergantungan bangsa pada
bahan pangan impor. Wallahu a’lam. ■

gian.” Namun demikian, sang khalifah
juga secara adil memberikan kompensasi
gaji yang memadai bagi para pejabat dan
aparatur negara.
Pemerintahan Umar juga sangat concern terhadap perdagangan domestik dan
internasional. Untuk mendorong berkembangnya lalu lintas perdagangan domestik,
terutama antarprovinsi, ia memerintahkan
penghapusan pajak. Kebijakan ini berlaku
bagi para pedagang Muslim dan non-Muslim yang tunduk pada aturan negara. Pajak
hanya dikenakan terhadap barang impor
yang dibawa oleh para pedagang asing.
Kemudian, tindakan para pedagang
dan pebisnis yang sangat membuat gusar
Umar adalah ihtikar (penimbunan). Umar
tidak segan-segan untuk mengambil tindakan hukum yang sangat tegas terhadap
mereka yang berusaha untuk menaikkan
harga secara tidak wajar. Sedangkan
terkait dengan perdagangan internasional, Umar telah membuat perjanjian bisnis
dengan negara-negara tetangga atas
dasar keadilan dan persamaan.
Yang terakhir adalah kebijakan pengembangan industri, di mana fokus pemerintahan Umar saat itu adalah pada
industri kerajinan (craft). Industri ini dikembangkan berdasarkan dua prinsip
utama. Pertama, aspek kehalalan sebuah
produk, dan kedua, public interest (kemaslahatan publik). Negara melakukan
monitoring yang ketat terhadap kedua hal
ini. Selain itu, inovasi produk yang tidak
bertentangan dengan agama sangat beliau anjurkan. Dengan kebijakan-kebijakan
ekonomi seperti itu, tidaklah mengherankan apabila umat Islam kemudian tumbuh
menjadi salah satu kekuatan ekonomi
dunia. Wallahu a’lam. ■
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asihkah Indonesia bergelar negara agraris
dan memiliki kedaulatan pangan saat negeri
ini mengimpor beras,
gandum, dan kedelai
dalam jumlah yang besar? Sebagian pengamat pertanian berpendapat, peningkatan
ketahanan pangan nasional dapat dilakukan
antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan
lahan kering, penanaman kembali, serta
penyediaan fasilitas pertanian, seperti alat
pengering gabah dan optimalisasi resi
gudang. Selain itu, swasembada pangan pun
dapat didorong melalui peninjauan ulang
atas kebijakan pembebasan tarif bea masuk
impor pangan, dan komoditas pertanian yang
melemahkan daya saing petani dalam negeri.
Sektor perbankan, termasuk perbankan
syariah, dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian melalui penyediaan
fasilitas pembiayaan untuk para petani.
Keikutsertaan ini merupakan langkah kongkrit bagi terwujudnya misi Indonesia sebagai
lumbung pangan dunia. Apalagi pada tahun
2050, dunia diprediksi akan dihuni oleh sembilan miliar manusia. Tentu saja pemenuhan
kebutuhan pangan menjadi hal yang sangat
krusial. Salah satu jalan terbaik untuk mendukung penguatan kedaulatan pangan negeri
ini menurut penulis, adalah dengan mengembangkan inovasi produk pembiayaan syariah
berbasis akad salam.

Konsep salam
Akad salam dapat didefinisikan sebagai
jual beli dengan harga dibayarkan tunai dimuka, sementara barang (komoditas) dikirimkan pada waktu tertentu di masa depan
sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Akad ini berbeda dengan transaksi ijon yang
banyak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijon adalah kredit yang diberikan
kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan
hasil panen atau produksi berdasarkan harga
jual yang rendah.
Dalam praktik ijon, pembeli membeli di
muka semua hasil panen penjual tanpa mempedulikan sedikit banyaknya hasil panen
tersebut. Apabila hasil panennya melimpah,
maka penjual akan mengalami kerugian, sedangkan apabila hasilnya kurang, maka
pembeli yang akan mengalami kerugian. Ketentuan syariah terhadap akad salam menghapuskan ketidakjelasan tersebut karena
dalam salam, harga, kualitas, kuantitas, dan
waktu pengiriman, harus ditetapkan diawal
serta mengikat penjual dan pembeli.
Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari
2011 pembeli memesan 500 kg beras jenis

Gambar 1. Ilustrasi Penerapan Akad Salam Bank Syariah

dan default risk yang mungkin timbul.
Ketiga, adanya anggapan bahwa pembiayaan ini tidak terlalu menguntungkan.

Model pembiayaan syariah

IR64 kualitas premium, dengan harga Rp
9.500 per kg. Kemudian pengiriman produk
oleh penjual disepakati pada tanggal 1 April
2011. Berdasarkan jumhur ulama atas akad
salam, pembeli diwajibkan untuk membayar
secara tunai Rp 4,75 juta pada 1 Februari
2011 (saat kontrak disepakati). Jika pembeli
tidak membayar penuh, maka transaksi
tersebut tidak sah. Hal tersebut berdasarkan
hadist : Dari sahabat Ibnu Umar r.a., bahwasanya Nabi SAW melarang jual-beli piutang
dengan piutang (HR Ad Daraquthny, Al Hakim dan Al Baihaqy). Sementara itu, penjual
diwajibkan untuk mengirimkan beras dengan spesifikasi yang telah disepakati pada
tanggal 1 April 2011.
Dengan demikian, salam dapat memudahkan penjual untuk mendapatkan modal
kerja dari pembayaran awal pembeli, dan
memastikan adanya pembeli atas produk
yang diolahnya. Selain itu, akad ini juga
dapat memudahkan pembeli untuk memperoleh barang sesuai waktu yang dibutuhkannya, dengan harga yang relatif lebih murah.
Kesimpulannya, salam bisa menjadi instrumen lindung nilai bagi kedua belah pihak
yang terlibat.

Praktik salam
Pada prakteknya, bank syariah dapat
menggunakan skema salam paralel. Dalam

skema ini, bank akan bertindak sebagai pembeli atau pemodal pada akad salam pertama,
lalu menjual kembali barang tersebut pada
pihak ketiga dengan akad salam kedua. Namun, perlu dicatat bahwa penjualan kedua
dilakukan sesudah penyerahan barang dilakukan oleh penjual pertama. Hal ini
dilakukan agar bank syariah terhindar dari
larangan menjual barang yang belum menjadi miliknya secara penuh. Atas transaksi
ini, bank dapat memperoleh keuntungan dari
selisih harga antara salam pertama dan
kedua.
Namun demikian, penggunaan akad Salam belum terlalu optimal. Statistik perbankan syariah BI per Desember 2010 menunjukkan bahwa akad salam sama sekali
tidak digunakan dalam skema pembiayaan
BUS maupun UUS. Adapun pada BPRS,
akad ini pun masih jauh kalah populer dibandingkan akad-akad lainnya, terutama
murabahah yang menguasai 80 persen dari
total pembiayaan. Bahkan per Desember
2010, hanya ada satu pembiayaan salam yang
disalurkan oleh BPRS, dengan jumlah nilai
yang tidak terlalu signifikan.
Ada tiga hal yang menjadi penyebab belum maraknya penggunaan salam. Pertama,
belum ditemukannya pola bisnis yang tepat
untuk penggunaan akad ini. Kedua, belum
adanya kerangka manajemen atas asset risk

Untuk dapat menemukan pola bisnis yang
tepat untuk pembiayaan di sektor pertanian,
account officer bank syariah perlu mendapatkan exposure lebih terhadap sektor pertanian. Data statistik BI menunjukkan
bahwa pembiayaan yang disalurkan BUS
dan UUS untuk sektor pertanian baru mencapai kisaran 2,58 persen dari seluruh pembiayaan yang disalurkan.
Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk membantu
pertanian adalah dengan membiayai pendirian lumbung dan alat/lahan pengeringan
untuk padi. Tingginya curah hujan akhirakhir ini membuat petani yang tidak memiliki kedua fasilitas tersebut lebih memilih
menjual panennya dalam bentuk gabah
kering panen (GKP). Tentu harga jual GKP
lebih rendah daripada harga jual GK giling
ataupun beras.
Selanjutnya, bank syariah dapat menjajaki akad salam dengan koperasi unit desa
(KUD) atau asosiasi petani lokal. Hal ini
bertujuan untuk mengefisienkan biaya serta
mengurangi risiko default, karena pengendalian pada institusi lebih mudah dilakukan
dibandingkan dengan perorangan. Setelah
itu, bank syariah pun dapat melakukan jualbeli spot dengan Bulog sebagai pembeli
akhir. Akad salam paralel tidak harus
dilakukan untuk kasus jual beli padi/beras
karena harga jual komoditas ini sudah ditentukan pemerintah.
Dengan mekanisme ini, Bulog akan terbantu untuk mendapatkan suplai beras
secara terkoordinasi dan terjamin pada harga
yang bersaing, karena adanya fasilitas perbankan syariah. Atas dukungan tersebut,
pemerintah dan Bulog diharapkan dapat
memberikan harga khusus diatas harga padi
dan beras yang sebelumnya telah ditetapkan
melalui Inpres. Jika ini tidak dilakukan,
bank syariah akan terus berpikir ulang untuk
mendukung sektor pertanian dengan akad
salam. Ilustrasi transaksi ini dapat dilihat
pada Gambar 1.
Selain itu, peran bank syariah di sektor
pertanian juga dapat ditingkatkan dengan
menjadi agen penyalur subsidi pemerintah
bagi petani.
Para petani yang telah bergabung dengan
asosiasi petani dapat memperoleh subsidi
tersebut setelah mereka menyerahkan hasil
panen berdasarkan akad salam.
Dengan demikian, perluasan basis nasabah bank syariah pun dapat dicapai. Wallahu
a’lam. ■

Bauran Harga untuk Strategi Marketing Syariah
alam strategi pemasaran modern,
bauran harga (pricing mix) merupakan
salah satu instrumen terpenting, karena bauran ini yang langsung berpengaruh terhadap penerimaan produsen. Sehingga, untuk menjaga agar bisnis tetap ber tahan
dalam jangka panjang, penetapan harga harus
dirancang sebaik-baiknya. Selain itu, hanya
bauran harga yang menyebabkan arus kas masuk bagi perusahaan. Tiga bauran pemasaran
yang lain (dari 4P), yaitu strategi produk, promosi dan distribusi, semuanya menghabiskan biaya, atau menjadi cost centre bagi perusahaan.
Ada dua aturan dasar keputusan penetapan
harga dalam strategi pemasaran modern. Per tama, besaran harga barang atau jasa harus
dapat mengkompensasi harapan konsumen
terhadap kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. Kedua, harga yang terlalu tinggi di
mata konsumen akan mengandung konsekuensi tingkat penjualan yang rendah, sebaliknya harga yang teralu rendah bisa berakibat
penjualan tinggi namun tidak disertai profit
atau keuntungan. Akibatnya, memahami nilai
yang diberikan konsumen terhadap harga
suatu produk menjadi vital dalam strategi
pemasaran perusahaan.
Bagaimana panduan Islam untuk keputusan
penetapan harga suatu produk? Secara langsung Alquran sudah menetapkan rambu-rambu
dalam berbisnis, yang harus dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen. Allah SWT berfirman : “Wahai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara
kamu” (QS 4:29). Dalam buku “Muhammad
Seorang Pedagang”, Afzalurrahaman menyebutkan salah satu dari delapan prinsip perdagangan adalah harus dengan kesepakatan

D
Dr Muhammad Firdaus
Wakil Dekan Fakultas
Ekonomi dan Manajemen
IPB

Cp(max)

Op(min)

Cp(max)

Op(min)

Cp(max)

Op(min)

bersama. Rasulullah SAW bersabda : penjual
dan pembeli tidak boleh berpisah kecuali
dengan kesepakatan bersama (alhadits).
Dalam prakteknya, untuk di pasar tradisional, tawar-menawar dilakukan oleh pedagang
dan pembeli, sampai diperoleh titik temu harga
yang harus ‘menyenangkan’ kedua belah pihak.
Di ritel modern, konsumen memiliki kebebasan,
apakah mau membayar atau tidak dari berbagai
lini produk yang ditawarkan, tanpa adanya paksaan dari penjual, untuk sebuah nilai produk
yang diharapkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana ‘kesepakatan’ penjual dan pembeli dapat dijamin? Adakah pendekatan secara ilmiah untuk menjawab hal ini?

Pendekatan game theory
Cartwright (2002) dalam bukunya “Mastering Marketing Management”
mengemukakan dengan baik sekali keputusan
penetapan har ga dengan menggunakan pendekatan Game Theory. Posisi tawar produsen
(penjual) dan pembeli terkait harga tergambar
dari pendekatan zona fleksibilitas harga.
Diasumsikan produsen mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk biaya tetap dan biaya
variabel ditambah dengan sejumlah tertentu
(mark-up ataupun margin), yang disebut
dengan tingkat har ga minimum yang bersedia
diterima produsen. Ini disebut sebagai
OP(min). Sebaliknya, tingkat harga maksimum

yang bersedia dibayarkan oleh konsumen untuk produk tersebut disebut CP(max). Ada beberapa alternatif kondisi yang mungkin terjadi.
Pertama, kondisi CP (max) < OP(min). Pada
kondisi ini, harga yang dibayarkan konsumen
relatif rendah bila dibandingkan keinginan produsen. Jika ini terjadi, kegiatan jual beli tidak
akan terjadi (lihat Gambar 1). Dapat dikatakan
produsen mengalami kerugian (lose), sedangkan konsumen menikmati keuntungan (win).
Kedua, kondisi CP (max) = OP(min). Pada
situasi ini, meskipun terjadi jual beli, namun
fleksibilitas perubahan harga sangat kecil
sekali. Sehingga, apabila ada faktor eksternal
yang mengharuskan produsen menaikkan
harga, konsumen akan sangat sulit untuk
menerimanya (lihat Gambar 2).
Ketiga, kondisi CP (max) > OP(min). Pada
situasi ini, baik produsen maupun konsumen,
akan win. Dengan kata lain, kedua belah
pihak sama-sama diuntungkan. Pada skenario
ketiga ini, akan terdapat sejumlah area yang
disebut sebagai zona fleksibilitas harga (lihat
Gambar 3).
Tugas marketing adalah menemukan
berapa tingkat harga yang akan ditawarkan
kepada produsen, dengan berbagai pendekatan, seperti harga psikologis dan harga
geografis.
Dari uraian di atas, terlihat esensi yang terpenting untuk mempertahankan keberadaan
bisnis adalah bagaimana harga ditetapkan secara pas, tidak merugikan produsen dan mampu
dibayarkan oleh konsumen.
Tentunya hal ini juga harus diikuti dengan
prinsip lain seperti produsen harus menghantarkan produk ke konsumen dengan kualitas
yang dijanjikan, tanpa dilebih-lebihkan. Tidak
perlu pembatasan secara pasti terhadap harga,
selagi masih reliable dan dapat dipercaya oleh
konsumen. Wallahu ‘alam. ■
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alah satu pertanyaan yang sering
diajukan oleh masyarakat yang
menjadi nasabah pembiayaan
bank syariah yakni, mengapa rate
of financing yang harus mereka
bayar lebih tinggi bila dibandingkan bunga kredit bank konvensional?
Untuk itu, artikel ini mencoba menguraikan
penyebab terjadinya kondisi tersebut, dengan
mengambil studi kasus di Malaysia, yang
dianggap sebagai salah satu pusat perbankan
dan keuangan syariah dunia. Di negeri jiran
tersebut, persoalan serupa juga menjadi
sorotan masyarakat. Berdasarkan data pada
Tabel 1, perbedaan antara marjin profit yang
dibayarkan nasabah bank syariah, dengan
bunga kredit yang dibayarkan nasabah bank
konvensional, berada pada kisaran satu
hingga dua persen.
Pada kajian ini, tiga bank konvensional
terbesar dan tiga bank syariah terbesar
diambil sebagai objek yang diteliti, dengan
melihat pada total aset, total deposit, dan
total pembiayaan yang disalurkan. Masuknya Maybank Islamic Berhad dan Public
Islamic Bank Berhad dalam daftar bank
umum syariah (setelah sebelumnya adalah
UUS), mampu menggeser posisi Bank Muamalat Malaysia Berhad dan AmBank
Islamic Berhad yang selama ini mendominasi
aset perbankan syariah di Malaysia bersama
dengan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Rumus BBA

Dr Irfan Syauqi Beik
Dosen IE-FEM IPB

Secara umum, menurut Beik dan
Arsyianti (2006), produk pembiayaan pada
bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam
dua model, yaitu model bagi hasil dan model
pendapatan tetap. Model yang pertama
terdiri atas pembiayaan musyarakah dan
mudharabah beserta turunannya.
Sementara model yang kedua terdiri atas
beragam jenis transaksi yang memberikan
return tetap bagi pihak bank, seperti murabahah (jual beli) dan ijarah (sewa menyewa).
Hingga saat ini, model pembiayaan kedua
lebih mendominasi praktik industri perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh
tingginya risiko yang harus ditanggung bank
jika menggunakan transaksi model pertama.
Bahkan di Malaysia, akad Bai’ Bitsaman Ajil
(BBA) menjadi pola pembiayaan yang paling
dominan (mencapai separuh dari total pembiayaan). Berbeda dengan transaksi musyarakah dan mudharabah, yang nilainya
masih di bawah satu persen.
Menurut ekonom Malaysia, Saiful Azhar
Rosly (2005), BBA merupakan pembiayaan
jual beli yang pembayarannya dilakukan
secara berangsur dalam jangka panjang.
Bank Negara Malaysia (2006) mendefinisikan
BBA sebagai transaksi jual beli dengan pem-

bayaran tertunda pada harga tertentu, termasuk marjin keuntungan yang disepakati
kedua pihak yang terlibat, yaitu nasabah dan
bank syariah. Sebagian ekonom syariah berpendapat bahwa BBA ini pada dasarnya
adalah long term murabahah.
Karena merupakan skema yang dominan,
BBa akan memengaruhi mahal murahnya
pembiayaan. Pada praktiknya, marjin keuntungan dalam pembiayaan BBA, dihitung
berdasarkan formula yang mirip dengan perhitungan bunga kredit konvensional. Sehingga, membandingkan variabel-variabel
yang digunakan dalam formula tersebut
dapat memberikan jawaban, mengapa pembiayaan bank syariah masih dianggap lebih
mahal dibandingkan bank konvensional.
Formula tersebut menurut Rosly (2005)
adalah sebagai berikut (lihat tabel 2)
Berdasarkan kedua rumus tersebut, ada
tiga variabel yang dapat diperbandingkan,

yaitu cost of deposits, biaya overhead, dan
premi risiko kegagalan (spread). Sedangkan
premi risiko inflasi diasumsikan sama,
karena tingkat inflasi yang dihadapi tidak
berbeda. Tabel 1 merangkum secara lengkap
perbandingan ketiga variabel ini dengan
menggunakan data tahun 2007-2009.

Perbandingan tiga variabel
Variabel pertama adalah cost of deposits,
yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk
dibagikan kepada nasabah Dana Pihak
Ketiga (DPK). Dengan kata lain, ia menunjukkan besarnya return yang dinikmati oleh
para penabung. Dari data yang ada, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tidak terlalu besar. Persaingan di
antara keduanya berdasarkan variabel ini
relatif berimbang.
Kedua, rasio biaya overheads per capital.
Biaya overheads menunjukkan besarnya

Tabel 1. PERBANDINGAN INDIKATOR
BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA
BANK
(1)

2009
(2)

Maybank Islamic Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Public Islamic bank Berhad
Malayan Banking Berhad
Public Bank Berhad
CIMB Bank Berhad

1,57
2,12
1,64
1,06
2,04
2,27

0,120
0,145
0,085
0,139
0,094
0,197

Rata-rata Bank Syariah
Rata-rata Bank Konvensional

1,78
1,79

0,117 0,025
0,143 0,012

(3)
0,0188
0,0490
0,0078
0,0166
0,0067
0,0116

Rata-rata Marjin Profit Bank Syariah (dalam persen)
Rata-rata Suku Bunga Kredit (dalam persen)

(1)

2008
(2)

1,99
2,19
2,23
1,71
3,08
3,36

0,095
0,155
0,021
0,141
0,103
0,171

2,14
2,72

0,090 0,038
0,138 0,018

6,56
5,14

(1)

2007
(2)

(3)

3,04
2,55
2,55
1,95
3,16
3,42

0,099
0,145
0,038
0,137
0,103
0,220

0,0414
0,1088
0,0129
0,0311
0,0132
0,0428

(3)
0,0262
0,0782
0,0093
0,0186
0,0091
0,0255

2,71 0,094 0,054
2,84 0,153 0,029

7,14
6,10

7,24
6,46

dana yang harus dikeluarkan oleh bank
untuk membayar biaya operasional tidak
langsung, seperti gaji atau upah, tagihan
listrik, dan sejenisnya. Sedangkan capital
adalah modal dasar yang dimiliki bank untuk
menjalankan usahanya. Variabel ini menunjukkan proporsi modal yang digunakan bank
untuk menutupi biaya overheads-nya.
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
rasio biaya overheads per capital bank syariah lebih baik bila dibandingkan dengan
bank konvensional. Kondisi ini, menurut penulis, lebih banyak dipengaruhi oleh konversi
Maybank Islamic milik pemerintah dan Public Islamic Bank menjadi bank umum syariah.
Sedangkan yang ketiga adalah premi risiko
kegagalan nasabah. Penentuan komponen ini
sangat ditentukan oleh karakter dan kemampuan nasabah pembiayaan. Jika nasabah
tersebut dapat dipercaya, maka bank akan
mengenakan tingkat premi risiko yang rendah
terhadapnya. Demikian pula sebaliknya.
Indikator yang biasanya digunakan pihak
bank dalam hal ini adalah Non-Performing
Loan (NPL) pada perbankan konvensional
dan NPF (Non-Performing Financing) pada
perbankan syariah. Rasio NPL dan NPF ini
menunjukkan pengalaman bank di masa
lalu, sehingga bank yang bersangkutan dapat
menentukan tingkat premi risiko kegagalan
dalam situasi tersebut.
Dari data yang ada bank syariah tampaknya masih menghadapi nasabah yang
relatif kurang dapat dipercaya dibandingkan
dengan bank konvensional.
Sehingga secara keseluruhan, pada kasus
Malaysia, bank syariah menghadapi premi
risiko kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Inilah faktor
utama yang membuat marjin profit yang
menjadi kewajiban nasabah pembiayaan
bank syariah, lebih tinggi bila dibandingkan
dengan bunga kredit yang menjadi kewajiban nasabah bank konvensional.

Kesimpulan
Keterangan :

(1) Marjin Profit dan Bunga Kredit (dalam persen)
(2) Rasio Biaya Overheads per Capital
(3) Rasio NPL dan NPF

Sumber : Laporan keuangan masing-masing bank

Tabel 2.
Marjin Profit BBA

=

cost of Islamic deposits + biaya overheads per capital + premi risiko
inflasi + premi risiko kegagalan nasabah pembiayaan (spread)

Bunga kredit

=

cost of deposits + biaya overheads per capital + premi risiko inflasi +
premi risiko kegagalan nasabah (spread)

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan
bahwa variabel yang mempengaruhi mahal
atau murahnya sebuah pembiayaan adalah
rasio biaya overheads per capital dan premi
risiko kegagalan nasabah. Oleh karena itu,
ada dua solusi yang dapat meningkatkan
kinerja pembiayaan bank syariah.
Pertama, bank syariah perlu meningkatkan kehati-hatian dalam memilih nasabah
pembiayaannya, agar NPF dapat diminimalisir. Kedua, jumlah dana pihak ketiga (DPK)
harus terus menerus ditingkatkan.
Di sinilah peran penting pelaku usaha dan
masyarakat secara umum untuk menabung
di bank syariah. Jika tidak, maka pembiayaan bank syariah akan selalu dianggap
lebih mahal. Wallahu a’lam. ■

Preferensi Konsumen Bank Syariah
ndonesia adalah negara dengan populasi
Muslim terbesar di dunia yang terletak di
wilayah Asia Tenggara. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun
yang mencapai angka 1,49 persen sesuai
data BPS, dapat dipastikan Indonesia ini tetap
menjadi negara dengan populasi Muslim terbanyak sampai beberapa tahun ke depan.
Namun, meskipun jumlah muslim terbesar
di dunia, pangsa pasar perbankan syariah di
Tanah Air masih sangatlah kecil, baru menyentuh angka tiga persen di akhir bulan
Desember 2010. Sangatlah kontras jika
dibandingkan Malaysia, yang dengan jumlah
Muslim kurang dari 15 juta jiwa, ternyata perbankan syariahnya mampu menembus angka
20 persen di akhir tahun 2010.
Salah satu faktor keberhasilan negeri jiran
tersebut dalam pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang lebih baik dari Indonesia,
di antaranya adalah karena ketersediaan risetriset empiris, yang memberikan keuntungan,
tidak hanya bagi kalangan akademisi, Tapi
juga bagi para praktisi perbankan syariah. Dengan kata lain, link and match antara dunia
pendidikan dan dunia praktisi terjalin begitu
kuat. Artikel yang berjudul Who Patronises Islamic Banks in Indonesia? yang ditulis oleh
Muhamad Abduh dan Mohd Azmi Omar, dan
telah diterbitkan oleh Australian Journal of
Islamic Law, Management and Finance Vol. 1,
Issue 1, hal 40-53, mencoba untuk menawarkan sejumlah alternatif dalam meningkatkan
pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.
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Kriteria pemilihan bank
Riset tentang kriteria pemilihan bank oleh

konsumen telah banyak dilakukan oleh para
akademisi ataupun praktisi perbankan itu sendiri. Puluhan, jika tidak ratusan artikel dengan
tema riset ini dapat ditemukan di berbagai
jurnal internasional. Akan tetapi, riset tentang
preferensi konsumen dalam memilih perbankan syariah masih belum banyak dipublikasikan. Di antara yang menjadi rujukan dalam
bingkai perbankan syariah ini adalah Erol dan
El-Bdour (1989), Erol, Kaynak dan El-Bdour
(1990), Naser, Jamal dan Al-Khatib (1999) untuk Yordania. Kemudian ada Haron, Ahmad
dan Planisek (1994), Ahmad dan Haron
(2002), Dusuki dan Abdullah (2007) serta Haron dan Wan Azmi (2008) untuk kasus Malaysia. Selain itu, terdapat juga Hegazy (1995) di
Mesir, Metawa dan Almossawi (1998) di Bahrain, serta Okumu (2005) di Turki.
Berdasarkan riset-riset tersebut, di antara
faktor-faktor yang ditemukan memengaruhi
konsumen untuk menjadi nasabah perbankan
syariah adalah reputasi bank terkait, fasilitas
dan servis yang disediakan, metode penetapan harga dalam pembiayaan, keramahan kar yawan bank, tingkat pengembalian keuntungan dan tentu saja faktor keagamaan. Khusus
untuk faktor keagamaan (religiosity), belum
ditemukan memiliki dampak yang signifikan
dalam memengaruhi keputusan konsumen,
untuk menjadi nasabah perbankan syariah
pada riset-riset permulaan, yaitu sekitar 1989
– 1999.
Pada dekade 2000-an faktor keagamaan
menjadi faktor yang memengaruhi keputusan
seorang konsumen untuk menyimpan dananya
di perbankan syariah. Isu September-eleven
pada 2001 dalam hal ini mungkin turut

memengaruhi keterlibatan faktor keagamaan
dalam perkembangan pangsa pasar perbankan syariah di dunia.

Pendekatan metodologi
Namun, semua artikel di atas hanya menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga
berhenti pada faktor-faktor apa saja yang
muncul dalam pembahasan kriteria pemilihan
bank. Oleh karena itu, artikel yang diresensikan kali ini menggunakan pendekatan yang
berbeda, dengan tujuan membuat urutan
mulai dari faktor yang paling signifikan dalam
mempengaruhi nasabah untuk memilih perbankan syariah, serta peluang seseorang dengan karakteristik yang sama untuk menjadi
nasabah perbankan syariah.
Riset ini menggunakan data primer yang
dikumpulkan dari nasabah perbankan syariah
dan konvensional di wilayah Kota Bogor pada
pertengahan tahun 2006. Sebanyak 300 kuesioner disebarkan dan dianalisis lebih lanjut
dengan analisis faktor, analisis korespondensi, dan diakhiri dengan analisis regresi binerlogistik dengan respons “0” jika bukan
nasabah perbankan syariah dan respons “1”
untuk sebaliknya.

Hasil analisis
Dari hasil yang diperoleh, individu yang
mengutamakan isu keagamaan seperti kesesuaian bank tersebut dengan syariah serta
mempertimbangkan dan mengikuti fatwa MUI
tentang keharaman bunga bank, yakni konsumen dengan peluang terbesar untuk menjadi
nasabah perbankan syariah. Selain karakter
individual, ada dua faktor intra-bank yang juga

secara signifikan mempengaruhi keputusan
calon nasabah untuk menyimpan uangnya di
bank syariah, yaitu ketahanan terhadap krisis
(safety) dan iklan yang menarik (advertisement). Tingkat keuntungan (profitability) sementara belum menjadi pertimbangan penting
bagi masyarakat. Hal ini disebabkan jumlah
perbankan syariah yang belum banyak pada
tahun 2006, berbeda mungkin hasilnya jika
riset ini dilakukan pada awal tahun 2011 ini.
Dari hasil riset ini, industri perbankan syariah dapat memfokuskan target pemasarannya pada kelompok masyarakat yang cukup
terekspos dengan agama (Islam).
Dengan jumlah rekening yang baru mencapai enam jutaan (Statistik Perbankan Syariah,
Desember 2010), industri perbankan syariah
masih memiliki peluang yang sangat besar
untuk memenangi pasar masyarakat yang
mengedepankan isu-isu keagamaan. Yang
perlu diperhatikan kemudian adalah kemasan
iklan/promosi yang menarik bagi para calon
nasabah tersebut, tanpa lupa memberikan
penekanan kepada isu keamanan dana serta
ketahanan dari krisis keuangan, seperti yang
terjadi pada tahun 1997/1998.
Ke depan, ada sejumlah riset lanjutan
yang dapat dilakukan, dengan penekanan
pada sejumlah isu. Isu-isu tersebut antara
lain : (i) adakah perbedaan faktor yang
muncul dalam memengaruhi calon nasabah
untuk menyimpan uangnya di perbankan
syariah antara sebelum tahun 2011 dan
tahun 2011 saat ini, dan (ii) apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi nasabah perbankan syariah untuk menarik uangnya dari
bank. Wallahu a’lam. ■
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omposisi pangsa pasar pada
perbankan berdasarkan hasil riset kuantitatif Bank
Indonesia (2008) menunjukkan bahwa nasabah di Indonesia yang loyal terhadap
bank syariah adalah sebesar 16,40 persen,
sedangkan nasabah loyal konvensional sebesar 33,80 persen. Sisanya sebesar 49,80
persen didominasi oleh nasabah rasional,
yang memilih bank berdasarkan profit yang
didapat. Potensi jumlah nasabah rasional
yang besar tersebut ikut berperan dalam
menciptakan lingkungan kompetitif bagi
industri perbankan, terutama dalam era dual
banking system.
Interaksi antara bank syariah dan bank
konvensional dalam dual banking system
tidak dapat dihindari sebab kedua sistem
tersebut beroperasi pada lingkungan makroekonomi yang sama. Namun, respons yang
ditunjukkan oleh masing-masing perbankan
akan berbeda dalam menghadapi guncangan
makroekonomi. Di satu sisi, aktivitas intermediasi perbankan menjadi salah satu pendorong dalam memajukan perekonomian
bangsa. Dengan demikian pembuktian secara empiris mengenai dampak guncangan
perubahan makroekonomi terhadap Dana
Pihak Ketiga (DPK) dan kredit perbankan,
dalam dual banking system di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan menganalisis
dampak guncangan variabel makroekonomi
Real Exchange Rate (RER), Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Consumer Price Index (CPI),
dan Industrial Production Index (IPI) terhadap DPK dan kredit perbankan konvensional maupun DPK dan pembiayaan perbankan syariah.
Data yang digunakan adalah data Bank
Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta bank umum konvensional
untuk periode Juni 2003 sampai Oktober 2008.
Analisis data yang digunakan menggunakan
metode Vector Autoregression (VAR) dan
Vector Error Correction Model (VECM).

Hasil dan analisis
Hasil IRF menunjukkan bahwa guncangan variabel RER sebesar satu standar deviasi
akan direspons negatif oleh DPK dan kredit/pembiayaan pada masing-masing sistem
perbankan. Hasil ini sesuai dengan penelitian
Yusof, et al. (2008) yang menyatakan bahwa
naiknya nilai tukar domestik (depresiasi) menyebabkan kenaikan harga barang impor dan
penurunan harga barang ekspor, sehingga
mendorong peningkatan harga domestik, dan
berakibat terhadap penurunan DPK perbankan. Dari sisi pinjaman, depresiasi nilai
tukar menyebabkan beban pengembalian
utang dalam bentuk valuta asing membesar,
sehingga semakin banyak debitor yang default. Risiko nilai tukar tersebut menyebabkan terjadinya penurunan outstanding kredit.
Secara umum, respons negatif ditunjukkan oleh DPK dan pembiayaan syariah
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Kesimpulan

Gambar 2. Variance Decomposition Kredit dan Pembiayaan
terhadap guncangan variabel SBI. Kenaikan
SBI rate menyebabkan suku bunga simpanan
menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, deposan
bank syariah akan mentransfer dananya ke
bank konvensional saat return yang ditawarkan oleh bank syariah secara signifikan lebih
rendah dibandingkan bank konvensional.
Selanjutnya, penurunan dana yang berhasil
dihimpun bank syariah akan memengaruhi
kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.
Seluruh model merespons negatif guncangan CPI yang merupakan proxy inflasi. Artinya, ketika terjadi peningkatan CPI, baik DPK
maupun pinjaman akan mengalami penurunan. Inflasi tinggi akan meningkatkan ketidakpastian ekonomi serta mengurangi nilai
riil dari portofolio bank, sehingga memengaruhi performa perbankan dalam menghimpun
dana dan menyalurkan pinjaman. Guncangan
IPI sebesar satu standar deviasi akan direspons
positif oleh model DPK syariah, DPK konvensional, dan kredit konvensional. Artinya,
kenaikan IPI sebagai indikator kemajuan produksi menyebabkan DPK dan kredit bank
konvensional mengalami peningkatan.
Hal menarik ditunjukkan oleh model

alam jual beli, tentu Anda
menginginkan harga yang sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Agar tercapai transaksi yang adil, penting kiranya untuk
memastikan bahwa harga yang berlaku
adalah harga yang tepat sesuai barang
yang diperjualbelikan.
Logika yang sama pun berlaku dalam
jenis transaksi keuangan. Ketepatan har ga yang diberlakukan pada khususnya
atau mekanisme penetapan harga (pricing mechanism) pada umumnya merupakan syarat perlu dalam menjamin tercapainya transaksi yang adil. Hanya saja,
di pasar keuangan, dari dahulu hingga
zaman modern saat ini, masyarakat
umumnya menganggap bahwa interest
rate adalah harga uang (price of money). Benarkah anggapan ini?
Secara singkat akan dijelaskan bahwa
interest rate ternyata bukanlah price of
money, melainkan hanyalah harga waktu
(price of time). Konsekuensinya, interest
rate tentu tidak dapat berperan dalam
pricing mechanism yang tepat dan adil
dalam berbagai bentuk transaksi keuangan, dalam hal ini pinjam-meminjam dana.
Mengapa?
Anda boleh mengemukakan logika sederhana tentang keberadaan inflasi. Akan
tetapi, di sini akan ditunjukkan bahwa penerapan interest rate sebagai price of money tidaklah dapat merefleksikan nilai
uang yang sebenarnya, terserah apakah
terjadi inflasi atau tidak. Seandainya pun
bisa, paling-paling interest rate hanyalah
representasi harga bayangan (shadow pri-

D
Pricing
Mechanism

Gambar 1. Variance Decomposition DPK Konvensional dan DPK Syariah

Kontribusi variabel makroekonomi lain dalam menjelaskan perilaku DPK syariah adalah
sebesar 17,80 persen. Adapun share variabel
makroekonomi lain terhadap fluktuasi DPK
konvensional mencapai 68,60 persen (Gambar
1). Oleh karena itu, DPK syariah akan lebih
stabil menghadapi guncangan makroekonomi
dibandingkan DPK konvensional.
Proporsi variabel makroekonomi lain terhadap pembiayaan syariah menunjukkan
nilai yang relatif lebih besar, yaitu sebesar
53,80 persen dibandingkan pengaruh variabel makroekonomi lain terhadap kredit
konvensional, yang mencapai angka 19,40
persen (Gambar 2). Dengan demikian, kredit
konvensional akan lebih stabil dibandingkan
pembiayaan syariah dalam menghadapi guncangan makroekonomi. Hal ini sejalan
dengan penelitian Sugema et al. (2009) yang
menyatakan bahwa pembagian risiko yang
berasal dari shock makroekonomi pada pasar
pembiayaan berbasis bagi hasil akan
memengaruhi pemilik modal dan peminjam.
Sementara itu, pemilik modal dalam hal ini
adalah bank konvensional tidak akan
menanggung risiko pada pasar kredit konvensional sehingga shock yang terjadi akan
dihadapi sepenuhnya oleh peminjam kredit.

pembiayaan syariah di mana guncangan IPI
akan direspons negatif oleh pembiayaan.
Artinya, peningkatan IPI akan menurunkan
pembiayaan syariah. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh prinsip profit sharing yang
dijalankan oleh bank syariah, menyebabkan
cost of money pada bank syariah justru lebih
mahal saat perekonomian sedang membaik.
Oleh karena itu, kondisi perekonomian yang
membaik menyebabkan nasabah akan memilih sumber pinjaman modal yang menawarkan cost of money lebih murah.
Selanjutnya, hasil analisis variance decomposition menunjukkan bahwa pengaruh fluktuasi SBI terhadap DPK syariah adalah
sebesar 1,50 persen. Sedangkan pembiayaan
berbasis syariah dipengaruhi oleh fluktuasi
SBI sebesar lima persen. Share aset perbankan
syariah yang masih sangat kecil menunjukkan
lingkungan perbankan di Indonesia masih
didominasi oleh sistem konvensional. Temuan
ini sejalan dengan penelitian Bacha (2004),
Yusof, et al. (2008), dan Kassim, et al. (2009),
yang menyatakan bahwa bank syariah dalam
sistem perbankan ganda turut dipengaruhi
oleh risiko bunga walaupun bank tersebut
beroperasi dengan prinsip bebas bunga.

ce) dari uang atau dana yang dipinjamkan.
Untuk memahami hal ini, Anda dapat
kembali memahami konsep time value of
money seperti yang telah dibahas pada
Bukan Tafsir edisi terdahulu. Secara
singkat, konsep time value of money
sendiri sebenarnya tidaklah dengan
sendirinya menunjukkan bahwa interest
rate mencerminkan biaya atau harga
uang sesungguhnya. Interest rate
hanyalah harga waktu berdasarkan
kesempatan (opportunity) yang dimiliki.
Cukup dengan matematika sederhana
untuk membuktikannya. Persamaan nilai
uang saat ini (present value atau nilai
kiwari) secara jelas menyatakan bahwa
nilai uang atau investasi di masa mendatang (future value) tidaklah tumbuh
berdasarkan nilai kiwarinya, karena nilai
kiwari hanyalah suatu konstanta. Bagi
Anda yang gemar matematika, penurunan persamaan tersebut akan menunjukkan bahwa nilai future value akan
berubah berdasarkan waktu dan interest
rate. Dengan kata lain, future value of
investment akan berubah sepanjang
waktu karena ia merupakan fungsi dari
waktu itu sendiri. Jelaslah bahwa interest rate ternyata adalah harga waktu
dari uang.
Dalam bahasa praktis, katakan saja
Anda melakukan transaksi pinjam-meminjam melalui kredit konvensional. Dalam
akad, terlihat bahwa Anda berkewajiban
mengembalikan pokok cicilan plus biaya
pinjaman yang dihargai berdasarkan
waktu pinjamnya. Semakin tinggi interest
rate, semakin mahal price of time-nya.

Untuk lebih meyakinkan lagi, cobalah
Anda buat fungsi produksi sederhana di
mana uang kita anggap sebagai salah
satu input produksi. Gantikan input
barang kapital dengan uang (pinjaman)
sehingga input fungsi produksi adalah
uang dan waktu. Dalam fungsi produksi
seperti ini, uang tidak dapat berperan
dalam proses produktif. Alasannya karena uang tidak serta–merta dapat ditransformasikan menjadi input yang produktif.
Implikasinya adalah bahwa bertambahnya waktu tentu tidak serta–merta akan
meningkatkan produksi. Dengan kata lain,
pertambahan produksi akibat per tambahan input waktu by default adalah nol sampai kapan pun selama tidak ada transformasi uang, atau pinjaman menjadi input
produktif dalam periode waktu tersebut.
Oleh karena itu, anggapan bahwa waktu
adalah salah satu input produksi adalah
tidak berdasar karena ia sama sekali
tidak memengaruhi tingkat produksi.
Demikian pula dengan uang pinjaman
itu sendiri. Pertumbuhan uang yang diinvestasikan tidak akan berdampak terhadap output selama pinjaman tersebut tidak dibelanjakan untuk hal-hal produktif.
Berbeda halnya misalnya jika dengan uang
tersebut Anda membeli mesin. Ketika mesin dijalankan, output akan bertambah.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan
bahwa uang dan waktu akan produktif
hanya jika pinjaman dibelikan barang
kapital, kemudian digunakan secara produktivitas. Perlu dicatat bahwa terminologi “produktivitas oleh waktu” tidaklah
berarti bahwa produksi ditentukan oleh

SBI sebagai instrumen moneter memiliki
pengaruh bukan hanya terhadap bank konvensional, melainkan juga terhadap bank
syariah. Kondisi pasar perbankan saat ini
yang masih didominasi oleh sistem konvensional, membuat intrumen moneter berbasis
bunga memengaruhi aktivitas perbankan
syariah. Idealnya, bank syariah mampu menjadi pendorong perekonomian melalui
intermediasi perbankan yang bebas bunga,
termasuk dalam penentuan tingkat pembiayaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan
adanya perbaikan instrumen moneter berbasis syariah agar perbankan syariah lebih
optimal sebagai lembaga intermediasi yang
berpihak terhadap sektor riil, dengan tetap
berpegang pada nilai-nilai dasarnya.
Respons negatif yang ditunjukkan oleh
variabel IPI terhadap model pembiayaan
syariah menunjukkan bahwa pembiayaan
syariah masih belum begitu diminati oleh
pasar saat perekonomian membaik. Hal ini
merupakan tantangan bagi perbankan
syariah dalam menciptakan strategi yang
tepat agar nasabah rasional lebih tertarik
menggunakan layanan bank syariah.
Program pencitraan baru, pengembangan
produk dan teknologi, perbaikan SDM, peningkatan pelayanan, serta sosialisasi dan
komunikasi harus diperbaiki oleh seluruh
stakeholder yang terkait dengan pengembangan bank syariah. Hal-hal tersebut bertujuan agar competitiveness perbankan syariah
dapat meningkat sehingga besarnya potensi
nasabah rasional dapat diraih untuk meningkatkan market share perbankan syariah.
Wallahu a’lam. ■

waktu, tetapi hanyalah mengisyaratkan
bahwa output akan bertambah sepanjang waktu jika penggunaan barang kapital tersebut menambah output. Dapat
dikatakan bahwa output dan waktu merupakan dua hal yang terpisah sama
sekali. Waktu hanya berperan sebagai
gambaran evolusi output.
Dari uraian di atas cukup jelas bahwa
interest rate bukanlah price of money.
Uang pinjaman pun tidak akan serta
merta menambah output selama uang
tersebut tidak dibelanjakan untuk membeli barang kapital produktif. Hal ini
cukup memberikan justifikasi kekeliruan
aplikasi interest rate sebagai “biaya
pengembalian uang” yang membuat nilai
pinjaman terus menggelembung seiring
berjalannya waktu.
Implikasi lainnya adalah bahwa dalam
transaksi keuangan, pricing mechanism
perlu dilakukan melalui terminologi harga
lain selain interest rate. Bentuk transaksi lain di mana pricing mechanism sama
sekali tidak dikaitkan dengan waktu misalnya penetapan harga jual berdasarkan margin melalui kontrak jual beli barang kapital atau kontrak bagi hasil
kiranya, lebih adil dan bahkan dapat
memiliki justifikasi secara ilmiah.
Dari perspektif pricing mechanism ini,
mungkin cukup jelas kiranya mengapa sebuah ayat mengharamkan riba dan sebagai pembandingnya adalah kontrak jual
beli yang dihalalkan. Namun karena rubrik
ini adalah Bukan Tafsir, tentu para fuqaha
dan para mufassir-lah yang lebih berkompeten menjelaskannya. Wallahu a’lam. ■

