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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Yang Relavan 

1. Umi Uswatun Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Inflasi,Suku Bunga, Nilai Tukar, Terhadap Non Performing Financing 

(Studi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2013-

2015). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi 

(𝑥1),Suku Bunga (𝑥2), Nilai Tukar (𝑥3), dan NPF (𝑦1). Dari hasil 

penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda disimpulkan 

bahwa Variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap NPF sedangkan Variabel suku bunga berpengaruh signifikan 

terhadap NPF. 

   Persamaan dari penelitian relavan ini dengan penelitian saya adalah 

dapat dilihat dari variabel penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan 

variabel Bi rate dan NPF serta persamaan lain terletak pada metode 

analisis yang digunakan yaitu analisis regersi linear berganda dan hasil 

penelitian yang didapatkan pada variabel Bi rate terhadap NPF. Sedangkan 

dari perbedaannya yaitu waktu yang digunakan dalam penelitian dan studi 

kasus pada penelitian tersebut.  

2. Ahmad Tabrizi meneliti tentang Analisis Pengaruh Variabel Makro 

Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode Tahun 2005 – 2003. Variabel yang diuji variabel makro terdiri dari 

PDB,Inflasi,Nilai Tukar, hasil penelitian menunjukkan variabel 

PDB,Inflasi,Dan Nilai Tukar  berpengaruh secara signifikan terhadap 
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perubahan NPF Bank Umum Syariah demgan menggunakan metode 

Analisis Regresi Linear Berganda.  

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak 

pada penambahan variabel yang digunakan serta kurun waktu penelitian. 

Sedangkan persamaanya yaitu menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda, serta hasil penelitiannya pada variabel Bi rate terhadap NPF.  

3. Indah Fajriati dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor 

Eksternal dan Internal Terhadap Non Performing Finance (NPF). Hasil 

penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda disimpulkan 

bahwa faktor eksternal tidak berpengaruh yang signifikan terhadap 

NPF,sedangkan variabel inflasi berpengaruh terhadap NPF. Adapun dari 

faktor internal FDR berpengaruh secara signifikan dan CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap NPF. 

4. Dandy Gustian Alissanda meneliti tentang Pengaruh CAR,BOPO,dan FDR 

terhadap Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah 

periode tahun 2011-2013. Dari hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa 

CAR,FDR,dan BOPO berpengaruh secara bersama-sama terhadap NPF di 

Bank umu syariah.  

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada data 

time seris yang digunakan serta studi kasus dari penelitian tersebut. 

Sedangkan persamaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu 

CAR dan NPF, serta hasi penelitian dari variabel tersebut.  
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B. Landasan Teori 

a. Bank 

Istilah bank berasal dari bahasa Prancis yaitu banque dan dari bahasa 

Italia yaitu banco, yang berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini 

menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti 

atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, 

seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, 

fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan 

aman (safe keeping function) dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli 

barang dan jasa (transaction function).  

Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar 

uang, lalu pengertian bank berkembang sebagai tempat penyimpan uang dan 

seterusnya. Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka 

pengertian bank pun berubah pula. Secara sederhana bank diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan 

adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya 

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-

keduanya menghimpun dan menyalurkan dana .
6
  

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang - 

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1, bank merupakan 

sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

                                                            
6 Kasmir, “Managemen Perbankan”, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), hlm.,12. 
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simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7
 

Junaiddin Zakaria menyatakan bahwa bank adalah salah satu lembaga 

keuangan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Bank 

merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang melalui 

bank sentral.
8
 

A.Abdurachman dalam Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Dan 

Perdagangan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan 

mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat 

penyimpanan benda-benda berharga,membiayai usaha perusahan-perusahaan,dan 

lain-lain. 

b. Bank Syariah   

1. Definisi Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah, Usaha Unit Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9
  

Rivai memaparkan bahwa bank syariah atau yang dimaksud bank Islam 

merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengaan pihak lain (nasabah) 

berdasarkan hukum Islam. 

                                                            
7 Ibid, h.13. 

8 Baca Drs.Thomas Suyatno dkk, “Kelembagaan Perbankan”, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama,2001), h.1. 

 9 fatya khaira ummah & Edi suprapto, “Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

pada bank muamalat Indonesia”, Jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Vol.3 No.2, 2015 : 1-24, 

ISSN (cet) : 2355-1755, Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 

Depok, Jawa Barat.  
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Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah 

ialah lembaga keuangan yang usaha pokonya memberikan kredit dan jasa-jasa lain 

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-

prinsip syariah.  

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa 

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang 

bebas bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti 

perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), 

berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.
10

  

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank 

yang melakukan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan 

prinsip syariah Islam, seperti menghindari penggunaan instrument bunga (riba) 

dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Hal inilah yang 

membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. 

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah  

a) Undang-Undang 

Setelah di tunggu sekian lamanya sejak berlakunya UU  perbankan 

No,7 1992, akhirnya pada tanggal 16 juli 2008 diundangkan UU No 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU perbankan  syariah atau 

UUPS). Konseptor awal RUU dari UU tersebut adalah kantor konsultan. Pada saat 

itu  BI menugasi kantor  konsultan hukum tersebut baik untuk membuat naskah 

Akademik maupun untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) dari UU 

                                                            
 10 Ibid,h.,16 



14 
 

 

 

No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tersebut. UU inilah yang sekarang 

menjadi dasar hukum utama bagi pendirian dan keinginan usaha bank syariah di 

Indonesia. 

Sebelum berlakunya UU tersebut pendirian dari usaha bank syariah 

diatur oleh UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaiman kemudaian di 

ubah dengan UU No 10 Tahun 1998(disebut UU perbankan), artinya baik bank 

konvesional yang berbasis bunga maupun bank syariah yang berbasis bagi hasil, 

di atur oleh UU yang sama. 

b) QS : An-Nisa’ Ayat 29 

                               

           

 Terjemahnya :  

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (An-Nisa : 29)11 

Ayat diatas dapat ditafsirkan bahwasanya Bank Syariah dalam 

melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dalam ajaran Islam (batil) 

namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita 

tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan  dengan godaan uang serta 

mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang 

                                                            
 11 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali. CV Penerbit 

Diponegoro, Bandung, 2004. Hal 29. 
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lain, maka Bank Syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu 

yang menyeleweng dari Islam.12 

3. Risiko Usaha Bank Syariah 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang 

penerapan manajemen resiko bagi bank umum yang meliputi berbagai macam 

resiko dan dari 8 resiko bank umum syariah hanya wajib menerapkan 4 jenis 

risiko, diantaranya : 

1) Risiko kredit : risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty 

memenuhi kewajibannya. 

2) Risiko pasar : risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel 

pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang 

dapat merugikan Bank.Variabel pasar meliputi suku bunga dan nilai 

tukar. 

3) Risiko likuiditas : risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. 

4) Risiko operasional : risiko yang antara lain disebabkan adanya  ketidak 

cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank. 

Di dalam prakteknya Perbankan Tidak ada istilah bebas risiko dalam 

ekonomi islam maka bank syariah dalam melakukan aktifitas utamanya juga akan 

                                                            
 12 Lihat “Dasar Hukum Bank Syariah Undang-Undang dan Al-Qur’an”, 

DosenEkonomi.com, (November 2016). 
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menghadapi risiko yaitu risiko pembiayaan atau risiko kredit. Seperti yang 

dijelaskan pada ayat berikut : 

                                   

                 

 Terjemahnya :  

 Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; 

dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman:34).13 

Isi kandungan Surah Luqman ayat 34 yaitu bahwa manusia manusia 

tidak mengetahui tentang semua hal, tetapi Allah mengetahui semua hal. Allah 

mengetahui kapan hari kiamat terjadi, apa yang dilakukan makhluknya dan apa 

yang akan terjadi hari esok. Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko 

dalam islam, khususnya kegiatan usaha dan investasi. Konsep ketidakpastian 

dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses managemen 

risiko Islami. Secara natural dalam kegiatan usaha di dunia ini tidak ada 

seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. 

Bahkan dalam tingkat makro sebuah negara juga mengharapkan neraca 

perdagangan yang positif.  

 Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu 

mengandung risiko tidak kembalinya dana.14 Sehingga perlu diperhatikan tentang 

tingkat risiko pembiayaan yang akan terjadi. Dalam hal ini pihak bank juga harus 

meperhatikan calon nasabah maupun nasabah ketika mengajukan pembiayaan, 

sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari.  

                                                            
 13 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Jumnatul ’Ali, 2004. h. 

414. 

 14 Ismail, “Perbankan Syariah” (Jakarta: Kencana, 2010), h. 107. 
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c. CAR (Capital Aciquade Ratio) 

1. Definisi CAR 

Menurut Darmawi, salah satu kompenen faktor permodalan adalah 

kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio). Agar definisi CAR menjadi lebih jelas, peneliti 

mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :  

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) “CAR adalah 

penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti 

luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat 

administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen 

dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko 

pasar.”15 

Menurut Kuncoro, CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan bank 

dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-

resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.
16

 

Menurut Lukman Dendawijaya “Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko (kredit, penyertaan, surah berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai 

dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber- 

sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.
17

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko. 

 

 

 
                                                            
 15 www.bi.go.id 

 16 Mudrajad Kuncoro, “Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi” (Jakarta : Graha 

Ilmu,2010), h.562. 

 17 Lukman Dendawijaya, “Managemen Perbankan”, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia,2009),h.122. 
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2. Pengukuran Capital Adequacy ratio (CAR)  

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi kemampuan aktivanya sebagai akibat dari 

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Perbankan dapat 

berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam perbankan internasional 

maka permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara 

internasional, yang ditentukan oleh Banking for International Sattlements (BIS), 

yaitu Capital Adquacy Ratio (CAR) sebesar 8%.
18

 Tahun 1998 BIS membuat 

kesepakatan tentang ketentuan CAR dan ketentuan CAR tersebut harus diikuti  

oleh Bank-bank diseluruh dunia sebagai suatu permainan dengan kompetisi yang 

fair pada pasar keuangan global. Dalam rangka memenuhi ketentuan CAR yang 

telah ditetapkan BIS, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter 

mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban bagi bank-bank umum di Indonesia 

untuk penyediaan modal minimum bank sebesar 8%, dengan surat keputusan 

Direksi Bank Indonesia No.23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991. 

Pemberlakuan CAR = 8% bagi Perbankan Indonesia, Bank Indonesia memberikan 

kesempatan untuk menyesuaikan permodalan secara bertahap, yaitu sekurang-

kurangnya : 

1) 5% sejak akhir Maret 1992. 

2) 7% sejak akhir Maret 1993. 

3) 8% sejak akhir Desember 1993. 

                                                            
 18 Ibid 
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Pada tahun 2010 semua Perbankan di Indonesia memiliki CAR diatas 

8%, melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan CAR 

minimal 8% harus betul-betul diperhatikan oleh Perbankan, karena merupakan 

ukuran kesehatan Bank.
19

 

Berikut adalah tabel perkembangan CAR pada Bank BRI Syariah di 

Indonesia Periode 2012-2017:  

Gambar IV 

Statistik Perkembangan CAR Bank BRI Syariah  

Tahun 2012-2017 

 
Sumber : Bri Syariah, data diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah memiliki rasio 

kecukupan modal yang sangat baik. Hal ini dibuktikan karena nilai CAR pada 

BRI Syariah berada diatas 8% yang telah ditetapkan oleh Banking for 

International Sattlements (BIS). 

                                                            
 19 http://blog.stie-mce.ac.id/amirkusnanto/2012/06/11mengenal-the-bank-for-

international-settelment-bis/. 
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Menurut Slamet Riyadi, Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat diukur 

sebagai berikut :    

CAR = 
modal Bank

Total Aktiva Tertimbang menurut Risiko
 

Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari 

modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, 

cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun 

berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, 

cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman 

subordinasi. 

Aktiva tertimbang menurut Risiko (ATMR) merupakan penjumlahan 

ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. ATMR aktiva neraca dihitung 

dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan 

dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva 

administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening 

administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos 

rekening tersebut.
20

 

 

d. Bi Rate  

1. Pengertian Bi Rate 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik.  

                                                            
 20 Ibid,h.48 
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BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat 

Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang 

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) 

di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
21

 Sasaran 

operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini 

diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan.  

Menurut Dahlam Siamat dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Lembaga Keuangan Kebijakan moneter dan Perbankan menyebutkan bahwa “BI 

Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank 

Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai 

sinyal (stance) kebijakan moneter”.
22

 

2. Mekanisme Penetapan Bi Rate 

BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat 

Dewan Gubernur (RDG) triwulanan setiap bulan Januari, April, Juli dan Oktober. 

Pada kondisi tertentu, jika dipandang perlu, Bi Rate dapat disesuaikan dalam RDG 

pada bulan-bulan yang lain. Pada dasarnya perubahan BI Rate menunjukkan penilaian 

Bank Indonesia terhadap prakiraan Inflasi ke depan dibandingkan dengan sasaran 

Inflasi yang ditetapkan. Pelaku pasar dan masyarakat akan mengamati penilaian Bank 

Indonesia tersebut melalui penguatan dan transparansi yang akan dilakukan, antara 

lain dalam Laporan Kebijakan Moneter yang disampaikan secara triwulanan dan 

press release bulanan. 

                                                            
21 bi.go.id, op. cit., 

22 Maruli DMK, “Pengertian Bi Rate Menurut Para Ahli”, Kumpulan Artikel News. 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur
http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur
http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
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Proses Penetapan respon kebijakan moneter dalam hal ini BI Rate: 

1) Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG triwulanan. 

2) Respon kebijakan moneter diharapkan untuk periode satu triwulan 

kedepan. 

3) Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan 

efek tunda (Lag) kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi. 

4) Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter 

dapat dilakukan dalam RDG bulanan.
23

 

Selain itu yang menjadi pertimbangan dalam penetapan respon 

 kebijakan tersebut  adalah : 

1) BI Rate merupakan respon  bank sentral terhadap tekanan inflasi ke 

depan agar dapat tetap berada pada sasaran yang telah dirtetapkan. 

Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi 

terhadap targetnya dipandang telah bersifat permanen dan konsisten 

dengan informasi dan indikator lainnya. 

2)  BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secara diskresi dengan 

mempertimbangkan : 

a) Rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan 

dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi. 

b) Berbagai informasi lainnya seperti leading indocators, expert 

opinion, asesmen faktor resiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil 

riset ekonomi dan kebijakan moneter. 

                                                            
 23 bi.go.id ,loc .cit. 
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3. Strategi Komunikasi BI Rate 

Untuk lebih memudahkan masyarakat memahami tentang kebijakan 

moneter Bank Indonesia yang dilihat dari perubahan BI Rate, maka dilakukan 

berbagai strategi komunikasi terhadap masyarakat. Tujuan strategi komunikasi ini 

menurut Dahlan Siamat adalah : “untuk membantu secara bertahap menurunkan 

dan mengarahkan ekspektasi inflasi di masyarakat ke sasaran inflasi yang 

ditetapkan”. Hal ini menjadi sangat penting karena di Indonesia pengaruh dari 

ekspetasi inflasi sebagai faktor penyebab inflasi, disamping dampak administered 

prices, volatile foods dan pengaruh langsung nilai tukar (direct exchange rate 

pass-trough). 

Selain melalui press release dan konferensi pers yang secara reguler 

mengumumkan keputusan RDG, penguatan strategi komunikasi tersebut 

dilakukan melalui penerbitan Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan. Di 

dalamnya akan memuat assesmen menyeluruh Bank Indonesia mengenai 

perkembangan terkini makroekonomi, inflasi, kondisi moneter, prakiraan inflasi 

kedepan, dan respon kebijakan moneter yang diperlukan untuk membawa inflasi 

ke arah sasaran inflasi yang telah ditetapkan. 

Strategi komunikasi lain yang lazim dipraktekan oleh bank-bank sentral 

yang menerapkan ITF (Inflation Targeting Framework) adalah dengan 

penjelasan-penjelasan Dewan Gubernur mengenai kebijakan moneter di berbagai 

kesempatan maupun publikasi dan penjelasan mengenai kerangka kebijakan 

moneter yang baru, proses inflasi di Indonesia, proses perumusan kebijakan 
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moneter, model-model prakiraan ekonomi, maupun operasi operasi moneter. 

Selain itu juga melalui media elektronik dan juga website Bank Indonesia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui : 

1) Press Realease. 

2) Laporan Kebijakan moneter secara triwulanan. 

3) Publikasi dan penjelasan Dewan Gubernur. 

4) Media elektronik. 

5) Situs resmi Bank Indonesia. 

Selain strategi komunikasi terhadap masyarakat, diperlukan juga 

koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dapat sejalan dengan kebijakan umum pemerintah.
24

 

 

e. Non Performing Finance (NPF) 

1. Pengertian NPF 

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Counterparty merupakan 

pihak mitra yang dalam hal ini merujuk pada para nasabah yang memanfaatkan 

pembiayaan dari perbankan syariah. Setiap pembiayaan yang diberikan perbankan 

syariah tersebut memiliki risiko pembiayaan. Dalam hal ini risiko pembiayaan 

diukur dengan rasio Non Performing Financing (NPF).  NPF pada bank syariah 

                                                            
 24 Abdul Karim Muzaki, “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bi Rate”, 

(Jakarta: 2014, Universitas Syarif Hidayatullah). 
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umum diselaraskan dengan Non Performing Loan (NPL) pada bank 

konvensional.
25

  

Menurut Prastanto, Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang 

lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan tingkat risiko. NPF adalah jumlah 

kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin tinggi NPF 

dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan jumlah 

pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat 

menyebabkan kerugian bagi bank tersebut sehingga dapat menurunkan jumlah 

pembiayaan yang disalurkan.   

Menurut Antonio, Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa 

memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya 

atau investasi yang sedang dilakukannya. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika 

bank benar-benar tidak mampu mengahadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit 

tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan 

pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban 

untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh 

tempo atau sesudahnya.  

Menurut Rachmadita Kegagalan bank ditunjukkan dengan jumlah 

pembiayaan bermasalah yang meningkat yang dapat menyebabkan kerugian bank. 

Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit macet di bank 

konvensional atau risiko pembiayaan bermasalah dalam bank syariah.  

                                                            
25

 Frida Dwi Rustika, “Pengaruh Inflasi, Bi rate, Nilai Tukar Rupiah, Dan Gross 

Domestic Product (GDP) Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah”, (Universitas 

Negeri Yogayakarta:2016). 
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Non Performing Financing(NPF) akan menjadi pertimbangan penting 

bagi bank-bank dalam rangka membangun analisis kebijakan yang komprehensif 

dan bersikap hati-hati khususnya penggunaan dana dalam setiap pengambilan 

keputusan investasi yang mampu menimbulkan resiko Ketika dana yang 

didistribusikan tidak tertagih.Dalam jangka panjang hal itu dapat mempengaruhi 

kelangsungan baik itu usaha perusahaan maupun perbankan.  

2. Penilaian Kesehatan Non Performing Financing 

Andi Arifin menyatakan bahwa berdasarkan pengaruh jenis pembiayaan 

dan segmentasi pembiayaan terhadap non performing financing BankSyariah dan 

Besarnya NPF yang diperbolehkan di Bank Indonesia adalah 5% jika melebihi 5% 

akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu 

akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. 
26

 kredit yang tergolong non lancar 

yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan 

Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Tindakan pengendalian bila 

terdapat indikasi penyimpangan pembiayaan maupun indikasi gagal bayar. 

Persamaannya adalah sebagai berikut : 

NPF = 
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔𝒂𝒍𝒂𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂𝒂𝒏 
 × 100% 

Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin 

tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini 

dikarenakan pembiayaan merupakan sector terbesar dalam menyumbang 

                                                            
 26 Ani Nurmuliyani, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing 

Financing Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta : 2016)  



27 
 

 

 

pendapatan bank. Kelancaran kegiatan usaha bank syariah dapat terganggu 

apabila rasio ini semakin meningkat dan dapat berakibat pada tingkat kesehatan 

bank itu sendiri. Bank Indonesia sebagai regulator telah menetapkan bahwa batas 

maksimum tingkat pembiayaan yang bermasalah sebesar 5% dari total 

pembiayaan yang diberikan.
27

  

Berikut adalah tabel perkembangan NPF Bank BRI Syariah Di 

Indonesia : 

Gambar V 

Perkembangan NPF BRIS di Indonesia 

Periode 2012-2017 

 

Sumber : Bri Syariah, data diolah 

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan Bahwa Pembiayaan pada 

Bank Syariah tidak mengalami masalah karena tidak melebihi batas yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu masih dibawah 5%.  

                                                            
27 Zafirah Assegaf dkk, “Analisis Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan 

Bank Di Indonesia (Periode Tahun 2007-2013)”, Media Ekonomi Vol. 22, No. 2, Agustus 2014. 
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Bank sangat memperhatikan risiko ini, mengingat sebagian besar bank 

melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah 

menunjukkan bahwa risiko kredit  merupakan kontributor utama yang 

menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang 

ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. 

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari 

besarnya Non Performing Financing (NPF). 

Standar terbaik NPF menurut bank indonesia adalah bila NPF berada 

dibawah 5% variabel ini mempunyai bobot nilai 20% sektor nilai NPF di tentukan 

sebagai berikut: 

 Jika nilai NPF: 

1) Lebih dari 8% skor nilai= 0 

2) Antara 5% -8% skor nilai=80 

3)  Antara 3%-5% skor nilai=90 

4)  Kurang dari 3%, skor nlai=100% 
28

 

Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva 

produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar, dalam 

pengawasan khusus, kurang lancar , diragukan, macet.  

 

 

                                                            
 28 ibid 
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Tabel I 

 Perhitungan NPF berdasarkan ketepatan pembayaran pokok bunga 

 dan kategori kualiatas kredit Bank syariah 

Kolektabilitas Lama tunggakan 

Lancar 0 hari 

Dalam Pengawasan Khusus 1-90 hari 

Kurang lancar 91-120 hari 

Diragukan 121-180 hari 

Macet Lebih dari 180 hari 

Sumber : Surat edaran BI no 7/10/DPNP tanggal 31 maret 2005 

Meningkatnya Non Performing Financing akan berdampak pada 

menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan 

antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu 

hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan 

mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. 

Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.
29

  

Menurut Ihsan, Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau 

bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, 

jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan 

kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya 

trust yang hilang dari para nasabah bank. 

                                                            
29 Ahmad Tabrizi, “Analisis Variabel makro Terhadap Non Performing Financing Bank 

Umum syariah Indonesia Periode Tahun 2005-2013”, (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Jakarta : 2014). Hlm., 21. 
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Faktor – faktor yang menyebabkan kredit bermasalah menurut Veithzal 

Rivai dan Andria Permata Veitzhal disebabkan dari sisi kesalahan bank itu 

sendiri, dari sisi kesalahan nasabah dan dari sisi faktor eksternal.
30

 

C. Kerangka Berpikir 

Menurut Hari Wijaya kerangka pemikiran merupakan pondasi tempat 

proyak penelitian secara keseluruhan yang didasarkan. 

Gambar VI 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Y  : Variabel dependen Non Performing Financing (NPF) 

 X1  : Variabel Independen Capital Adequace Ratio (CAR)  

 X2  : Variabel Independen Bi Rate 

Penelitian ini meneliti tentang seberapa besar atau ada tidaknya 

pengaruh variabel independen (CAR dan Bi Rate) terhadap variabel dependen 

(NPF). 
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D. Hipotesis 

Menurut V. Wiratna Sujarweni hipotesis di artikan sebagai jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka penelitian  

yang telah di buat.
31

 Sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah 

yang harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori 

diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis simpulan sementara atas 

permasalahan yang diajukan sebagai berikut : 

 H𝑎1 = CAR berpengaruh signifikan terhadap non performing financing  

  (NPF) 

 H𝑎2 = Bi Rate berpengaruh siginifikan terhadap non performing financing  

  (NPF)  

                                                            
31 V.Wiratma Sujarweni,Metode Penelitian Bisnis Ekonomi,(Yogyakarta;Pustaka Baru 

Press,2015),hlm.,68. 


