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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Relevan 

1. Mufidatul Islamiyah. Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non 

Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah 

Mandiri Tahun 2008-2015)”.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji secara parsial (uji 

T), hanya variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return on Asset(ROA). Sedangkan berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F), 

ketiga variabel independen tersebut yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR), dana 

pihak ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Return on Asset (ROA).7 

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada variabel 

bebas atau independen. Penulis menggunakan variabel Makro Ekonomi Inflasi, 

Suku Bunga (Bi Rate) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Persamaanya adalah 

menggunakan variabel Profitabilitas yaitu ROA. 

 
7Mufidatul Islamiyah, Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga 

(DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah 

Mandiri Tahun 2008-2015), (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2016), h.12 
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2. Ahmad Dimyati Badruzzaman, Melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Penyaluran Pembiyaan Murabahah 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018”.  

Hasil penelitian berdasarkan uji statistik F menunjukkan bahwa secara simultan 

(bersama-sama) tingkat suku bunga BI, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar AS, berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah 

pada Bank Umum Syariah dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel 1037,466 

lebih besar dari 2,700 dan nilai profitabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat 

signifikan lima persen (0,000 lebih kecik dari 0,05). Kemudian berdasarkan uji 

statistik t menunjukkan bahwa secara parsial (masing-masing) variabel tingkat 

suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan murabahah 

dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 3,065 lebih besar dari 1,661 dan nilai 

profitabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat signifikan lima persen 0,003 lebih 

kecil dari 0,050. Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran 

pembiayaan murabahah diketahui dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai 

t tabel 0,739 lebih  kecil dari 1,661 dan nilai profitabilitas t hitung lebih besar dari 

tingkat signifikan lima persen 0,462 lebih besar dari 0,050. Variabel nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS pun tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiyaan 

murabahah diketahui dari nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel 0,804 lebih 

kecil dari 1,661 dan nilai profitabilitas t yang lebih besar dari tingkat signifikan 

lima persen (0,423 lebih besar dari 0,050. Berdasarkan hasil analisis regresi data 

panel diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,992779 yang 

menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan murabahahdipengaruhi oleh tingkat 
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suku bunga BI, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 

99,28%, sedangkan sisanya 0,72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini.8Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian ini terletak pada variabel depeneden. Penulis menggunakan variabel 

profitabilitas yang tidak dikaji pada penelitian sebelumnya. 

3. Amirus Sodiq. Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, 

Produk Domestic Bruto dan Jumlah Uang Beredar terhadap Return On Asset 

Bank Syariah periode 2009-2012”.  

Hasil penelitian bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan 

variabel Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Jumlah Uang Beredar berpengaruh 

secara signifikan terhadap Return On Asset, adapun hasil uji T menunjukkan 

bahwa secara parsial inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap Return On Asset, sedangkan Produk Domestik Bruto menunjukkan 

pengaruh positif dan  signifikan terhadap Return On Asset dan Jumlah Uang 

Beredar menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On 

Asset.9Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada 

variabel indepeden. Penulis menggunakan variabel Inflasi, Suku Bunga dan 

Produk Domestik Bruto. Persamaanya adalah menggunakan variabel Profitabilitas 

yaitu ROA. 

 
8Ahmad Dimyati Badruzzaman, Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap 

Penyaluran Pembiyaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018, 

(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2018), h.80 
9Amirus Sodiq, Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestic Bruto dan Jumlah Uang 

Beredar terhadap Return On Asset Bank Syariah periode 2009-2012, (Jurnal Bisnis dan 

Manajemen,  Volume 2, No.2, Desember 2014), h.209 
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4. Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika. Melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non 

Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”.  

Hasil peneltian menunjukkan bahwa secara parsial,pembiayaan jual beli dan 

rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan 

melalui ROA pada bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan bagi 

hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank 

umum syariah di Indonesia karena pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih 

belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada 

perbankan syariah.10Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini terletak pada variabel independen yaitu Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan 

Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing dan objek serta periode yang 

digunakan. Sementara persamaan penelitian terletak pada variabel dependen yaitu 

profitabilitas (ROA) dan analisis regresi linier berganda. 

5. Yoli Lara Sukma. Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak 

Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas”.  

Hasil peneltian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: variabel 

Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan tingkat 

signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05. Variabel Kecukupan modal tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikansi 0,070 lebih besar 

dari 0,05. Variabel Risiko kredit berpengaruh

 
10Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, 

Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 8, No 1;2012), h.51 
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terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikansi 0,017 lebih kecil dari 

0,05.11Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitianini terletak 

pada variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko 

Kredit. Sementara persamaan penelitian terletak pada variabel dependen yaitu 

profitabilitas. 

B. Kajian Teori  

1. Inflasi 

a. Teori Inflasi  

Teori menurut para ahli yang menjelaskan mengenai inflasi yaitu, sebagai 

berikut: 

1) Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung  

Inflasi yaitu variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar 

efektif, di mana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan 

pertumbuhan dalam sektor produksi. Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi 

dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu 

dan masyarakat, para penabung, investor, kreditor/debitor dan produsen, ataupun 

pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Adapun dampak inflasi terhadap 

individu dan masyarakat, antara lain: 

Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, Inflasi menyebabkan daya beli 

masyarakat menjadi berkurang atau malah akan semakin rendah apalagi bagi 

orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat

 
11Yoli Lara Sukma, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit 

terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI), (jurnal akuntansi, Vol 1, 

No 2 (2013), h.34 



 

 
 

(a) kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap 

individu yang berpendapatan tetap. 

(b) Memperburuk distribusi pendapatan, bagi masyarakat yang berpendapatan 

tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik 

kekayaan dalam bentukuang juga akan mengalami penurunan. Akan tetapi, 

bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat 

mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. 12 

2) Menurut Sadono Sukirno  

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa terjadi karena permintaan 

pasar bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. 

Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang. Kenaikan harga 

umum disebabkan oleh tiga faktor yaitu: 

(a) jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang berada di tangan masyarakat 

dan beredar dalam sebuah perekonomian suatu negara.  

(b) Kecepatan peredaran uang, merujuk kepada suatu unit mata uang di gunakan 

dalam transaksi apapun sehingga uang tersebut mengalami perpindahan 

pemilik. Jika kecepatan peredaran uang menigkat, maka dapat dipastikan 

bahwa transaksi antar pelaku ekonomi juga meningkat, jika kecepatan 

peredaran uang menurun, maka transaksi antar pelaku ekonomi juga ikut 

menurun.  

 
12Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar 

(Jakarta: FE.UI, 2004), h.155 
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(c) Jumlah uang diperdagangkan, yaitu jumlah uang yang di perdagankan atau 

transaksi pada mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. 13 

3) Menurut Ahmad Ifham Sholihin  

Inflasi juga dapat dipahami sebagai suatu keadaan perekonomian yang 

ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya 

daya beli, sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat tabungan dan atau 

investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk 

tabungan jangka panjang. Berdasarkan alasan penyebabnya, inflasi dapat 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

(a) Demand full inflation (Inflasi akibat dari tarikan permintaan)  

Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong 

pemerintah dan pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit. Apabila 

permintaan tersebut terus meningkat sedangkan seluruh faktor produksi sudah 

digunakan secara full, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. 

Kenaikan harga yang berlangsung terusmenerus akan mengakibatkan terjadinya 

inflasi. 

(b) Cost push inflation (Inflasi akibat dari desakan biaya)  

Cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh adanya 

kenaikan biaya produksi. Harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat 

penggunaan sumber daya secara penuh walaupun tingkat pengangguran tinggi dan 

tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. 

 

 
13 Sadono Sukirno, Op.Cit., h.25 
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(c) Inflasi akibat pemerintah banyak mencetak uang 

Inflasi dapat juga terjadi akibat pemerintah melalui bank sentral terlalu 

banyak mencetak uang, karena ingin melayani permintaan kredit masyarakat 

umum dan dari dunia usaha pada khususnya. Pertambahan jumlah uang yang 

beredar jika tidak diikuti atau diimbangi dengan peningkatan jumlah barang dan 

jasa di pasar, maka harga barang dan jasa tersebut akan naik. Dan jika 

berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan terjadinya inflasi. 14 

4) Menurut Muana Nanga  

Inflasi adalah sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga 

umum secar terus-menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi tersebut 

kenaikan tingkat harga umum (general price level) yang terjadi sekali waktu saja, 

tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Dari definisi tesebut ada  tiga hal penting 

yang ditekankan dari inflasi, yaitu: 

(a) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti bisa saja 

tingkatharga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan 

dengansebelumnya, tetapi tetap menunjukan tendensi yang meningkat. 

(b) Bahwa kenaikkan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus-menerus 

(sustained),yang berarti bukan hanya terjadi pada satu waktu saja, akan tetapi 

bisa beberapawaktu lamanya. 

 
14Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h.351. 
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(c) Bahwa tingkat harga yang dimaksud disini adalah tingkat harga umum, yang 

berartitingkat harga yang mengalami kenaikkan itu bukan hanya pada satu 

atau beberapakomoditi saja, akan tetapi untuk harga barang secara umum. 15 

5) Menurut Boediono  

Definisi singkat dari Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk 

menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang 

saja tidak disebut Inflasi. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus 

menerus juga perlu digaris-bawahi. Kenaikan harga-harga karena, misalnya, 

musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, yang sifatnya hanya 

sementara tidak disebut Inflasi. Inflasi di bedakan berdasarkan sumbernya adalah 

sebaga berikut: 

(a) Domestic Inflation yaitu inflasi yang berarsal dari dalam negeri yang timbul 

misalnya karena deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan 

uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.  

(b) imported inflation yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan harga di luar 

negeri. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami 

kenaikan harga (inflasi), maka otomatis kenaikan harga tersebut akan 

mempengruhi harga-harga dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. 16 

Pendapat dan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dapat kita 

simpulkan bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara umum pada barang 

maupun komoditas secara terus menerus, sehingga menyebabkan kondisi  

perekonomian pada suatu negara menjadi kurang baik. 

 
15Muana Nanga, Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan ( Jakarta: PT  Raja  

Grafindo Persada, 2001), h.241 
16Boediono, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1985), h.161 
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b. Jenis - Jenis Inflasi 

Inflasi dapat digolongkan dalam beberapa faktor adalah sebagai berikut: 

1) Didasarkan pada parah tidaknya inflasi 

(a)  Inflasi ringan (dibawah 10% setahun). 

(b) Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun). 

(c) Inflasi berat (antara 30%-100% setahun). 

(d) Hiperinflasi (diatas 100% setahun). 17 

2) Penggolongan atas dasar sebab musabab awal dari inflasi 

(a) Demand Inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat 

akan berbagai barang terlalu kuat. 

(b) Cost inflation, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. 

3) Penggolongan berdasarkan asal dari inflasi   

(a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) 

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit 

anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan yang 

gagal, dan sebagainya.  

(b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation) 

Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul 

karenakenaikan harga-harga (inflasi) di luar negeri atau di negara-negara 

langganan berdagang negara kita. 

 

 

 
17Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.50 
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d.  Dampak Inflasi 

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian, karena : 

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi 

tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, fungsi dari unit 

perhitungan. 

2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

masyarakat (turunnya marginal propensity to save). 

3) Mengakibatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer 

dan barang-barangmewah (naiknya marginal propensity to consume). 

4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan 

kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing 

dengan mengorbankan investasi ke arah poduktif seperti: pertanian, 

industrial, perdagangan, transportasi,dan lainnya. 18 

Dalam bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat 

mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Karena 

tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. 

Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga 

pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun.19 

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu 

adalah sebagai berikut: 

 
18Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h.139 
19Muhammad Syahbudi, Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan pada 

Perbankan Syariah di Indonesia, (Penelitian Mandiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), h.13 
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(a) Teori Kuantitas 

Teori Kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi namun teori 

ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, 

terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Teori ini menyoroti peranan 

dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat 

mengenai kenaikan harga-harga. 

(b) Teori Keynes 

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori ini 

menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu 

masyarakat ingin hidup diluar batas kemampu an ekonominya. Proses inflasi 

menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara 

kelompok-kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang 

bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Perebutan ini akhirnya diterjemahkan 

menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu 

melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflatiory gap). 

(c) Teori Struktural 

Teori Struktural adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada 

ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. 

Teori Struktural adalah teori jangka panjang disebut jangka panjang karena teori 
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ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan 

inflasi. 20 

2. Suku Bunga  

a. Teori  Suku Bunga 

 Berikut ini beberapa teori suku bunga menurut para ahli yaitu, sebagai 

berikut: 

1)   Menurut Kasmir  

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan pada prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli/ 

menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar 

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh 

nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Sedangkan suku 

bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut: 

(a) Kebutuhan dana  

(b) Target laba  

(c) Kualitas jaminan 

(d) Kebijaksanaan pemerintah  

(e) Jangka waktu 

(f) Reputasi perusahaan  

(g) Produk yang kompetitif 

(h) Hubangan baik 

 
20Akhand Akhtar Hossain, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.144. 
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(i) Persaingan  

(j) Jaminan pihak ketiga.21 

2) Menurut Bank Indonesia 

Suku bunga (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan 

sikap atau stance kebijakan moneter yang di tetapkan oleh bank indonesia dan 

diumumkan kepada publik. Bi Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur bulanan 

dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia 

melalui pengelola likuiditas (liquidity management). Di pasar uang untuk 

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Dalam mempertimbangkan 

suku bunga terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu 

(a) Inflasi, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa inflasi merupakan sebuah 

angka yang mengukur tingkat barang dan jasa. Meningkatnya inflasi 

disebabkan oleh ktivitas perekonomian yang terlalu tinggi. Semakin tinggi 

inflasi, maka harga barang dan jasa akan meningkat dan berujung pada daya 

beli yang turun. Apabila inflasi sedang naik, biasanya bank indonesia juga 

akan menaikkan suku bunga agar permintaan barang dan jasa dapat dikurangi 

sehingga inflasi dapat diredam. 

(b) Pertumbuhan ekonomi, ketika pertumbuhan ekonomi nasional perlu 

dipercepat, maka yang harus dilakukan yaitu membuat perputaran dana 

masyarakat menjadi lebih cepat. Hal inilah yang membuat Bank Indonesia 

mengambil langkah dengan cara menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga 

tersebut turun, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan kredit, 

 
21Kasmir, Manajemen Perbankan ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h.121 
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sehingga perputaran uang dan  pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Di 

sisi lain, ketika pergerakan ekonomi nasional terlalu cepat yang biasanya 

diiringi juga dengan tingginya inflasi ,Bank Indonesia akan menaikkan suku 

bunga untuk mengurangi perputaran uang di masyarakat.22 

3) Menurut Lipsey, Ragan dan Courant  

Suku bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang 

dipinjam pada periode waktu tertentu. Suku bunga dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu: 

(a) Suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan 

kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. 

(b) Suku bunga rill adalah suku bunga yang lebih menekankan pada rasio daya 

beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. 

Suku bunga rill merupakan selisih antara suku bunga nominal dengna laju 

inflasi. 23 

4) Menurut Sunariyah 

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga bunga dinyatakan 

sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran 

harga sumber daya yang digunakan oleh  suatu ukuran harga sumber daya yang 

digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.24 

 

 

 
22http://www.bi.go.id/moneter/bi-rate/Diakses Tanggal 2 April 2019  
23Lipsey, Ragan dan Courant, Pengantar Makroekonomi (Jakarta: Binarupa Aksara, 

1997), h.471 
24Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 

17 
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5) Menurut Khalwaty Tajul  

Suku bunga merupakan instrumen konvensional untuk mengendalikan atau 

menekan laju pertumbuhan tingkat inflasi. Suku bunga yang tinggi akan 

mendorong orang untuk menanamkan dananya di bank dari pada 

menginvestasikan dananya pada sektor produksi atau industri yang resikonya jauh 

lebih besar jika dibandingkan dengan menanamkan uang di bank terutama dalam 

bentuk deposito. Dalam realitas sehari-hari terdapat empat macam suku bunga 

yakni: 

(a) Suku bunga dasar, yakni tingkat suku bunga yang ditentukan oleh bank 

sentral  atas kredit yang diberikan kepada perbankan dan tingkat suku bunga 

yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharga yang 

ditarik atau diambil alih oleh bank sentral. 

(b)  Suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada 

debitur dalam jangka waktu satu tahun apabila suku bunga nominal akan 

sama dengan nilai suku bunga efektif. 

(c) Suku bunga nominal, yakni tingkat suku bunga yang ditentukan bedasarkan 

jangka waktu satu tahun. 

(d) Suku bunga padanan, yaitu suku bunga yang besarnya duhitung setiap hari, 

setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun untuk sejumlah pinjaman atau 

investasi selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung secara anuitas 

akan memberikan penghasilan bunga dengan jumlah yang sama. 25 

 
25Khalwaty Tajul, Inflasi dan Solusinya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2000), 

h.162 
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Pendapat dan pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa suku bunga selalu menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan 

preferensinya antara menabung (saving) atau menginvestasikan dana yang 

dimilikinya. Secara garis besar terdapat teori mengenai tingkat suku bunga yaitu, 

sebagai berikut: 

(1) Teori Klasik 

Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari (penggunaan) 

loanable funds atau bisa diartikan dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana 

investasi, sebab menurut teori klasik bunga adalah harga yang terjadi di pasar 

dana investasi. Investasi juga merupakan tujuan dari tingkat bunga. Semakin 

tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi juga 

semakin kecil, alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran 

investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih 

besar dari tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut 

sebagai ongkos untuk penggunaan dana. makin rendah tingkat bunga, maka 

pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, karena biaya penggunaan 

dana juga semakin kecil, tingkat bunga dalam keadaan seimbang (artinya tidak 

ada dorongan naik turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat 

dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.26 

 

(2) Teori Keynes 

Teori Keynes menyebutkan bahwa, tingkat bunga ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran uang, menurut teori ini ada tiga motif, mengapa 

seseorang bersedia untuk memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, berjaga-

jaga dan spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya 

permintaan uang yang diberi istilah Liquidity preference,adanya permintaan uang 

menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa umumnya orang 

menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut. Teori 

Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang 

membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan 

uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar apabila tingkat bunga 

rendah dan permintaan kecil apabila bunga tinggi.27 

 

 

 

 

 
26Boediono, Op.Cit., h.76. 
27Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro (Yogyakarta: BPFE, 2000),  h.95 
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(3) Teori  Hicks 

Hicks mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam 

keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi 

keseimbangan sektor moneter dan sektor rill. Pandangan ini merupakan gabungan 

dari pendapat klasik dan keynes. Selanjutnya Hicks berpendapat bahwa tinggi 

rendahya tingkat bunga ditentukan oleh faktor-faktor yaitu: 

(a) Tabungan (saving) 

(b) Investasi (invesment) 

(c) Uang tunai (liquidity preference)   

(d) Jumlah uang yang beredar (money supply). 28 

3. Produk Domestik Bruto (PDB) 

a. Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB) 

Pengertian produk domestik bruto (PDB) menurut para ahli adalah sebagai 

berikut: 

1) Menurut William McEacherm  

Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai pasar dari barang dan jasa 

akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama 

jangka waktu tertentu. Produk domestik bruto juga dapat digunakan untuk 

mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. PDB hanya mencakup barang 

dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. 

Untuk barang dan jasa  yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi tidak, 

dimasukkan dalam PDB untuk menghindari masalah double counting atau 

 
28Rachmat  Firdaus dan Maya Ariyanti, Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya Pada 

Sistem Ekonomi Konvensional Dan Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 113 
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menghitung ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali. Untuk 

menghitung PDB terdapat dua macam pendekatan yaitu: 

(a) PDB Rill atau konstan, adalah PDB yang menunjukkan apa yang akan terjadi 

terhadap pengeluaran pada output jika jumlah berubah tetapi harga tidak 

mengalami perubahan. 

(b) PDB pada harga berlaku atau nominal, adalah nilai barang dan jasa yang 

diukur dengan harga yang berlaku pada periode tersebut. 29 

2) Menurut Eko Prasetyo  

Produk Domestik Bruto yaitu seluruh barang dan jasa yang dihasilkan atau 

diproduksi oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah negara yang 

bersangkutan (termasuk produk warga negara asing di negara tersebut) dalam 

periode tertentu biasanya dalam satu tahun. Produk domestik bruto memiliki 4 

komponen, yang juga bisa dijadikan sebagai rumus untuk menghitung PDB itu 

sendiri, komponen tersebut yaitu: 

(a) Konsumsi, menghitung konsumsi dari individu maupun ruamah tangga untuk 

beberapa jenis barang  

(b) Investasi, memperhitungkan jumlah pembelian atas barang yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Pembelian 

barang yang merupakan investasi yaitu pembelian, peralatan, bangunan dan 

persediaan. 

(c) Pengeluaran pemerintah, memperhitungkan semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah lokal dan pusat untuk membeli barang dan jasa. 

 
29William McEacherm, Ekonomi Makro: pendekatan kontemporer (Jakarta: Salemba 

Empat, 2000), h.146 
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Misalnya untuk membayar gaji PNS. Akan tetapi pengeluaran pemerintah 

tidak termasuk atas pemberian bantuan bagi masyarakat karena pengeluaran 

tersebut tidak menghasilkan barang dan jasa. 

(d) Ekspor bersih atau ekspor neto, memperhitungkan selisih antara pembelian 

barang produksi lokal oleh warga negara asing (ekspor) dengan pembelian 

barang asing yang dilakukan oleh warga negara lokal (impor). 30 

3) Menurut Sadono Sukirno  

Produk Domestik Bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa 

yang diproduksi di dalam wilayah tesebut dalam jangka waktu tertentu. Produk 

domestik bruto menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa 

memperhatikan  siapa pemilik faktor produksi tersebut. Produk domestik bruto 

dapat menggambarkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan tingkat 

pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, dan 

selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar 

permintaan terhadap barang-barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan 

bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi.31 

4) Menurut Karl E Case dan Ray C Fair  

Produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) 

merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang produksi selama 

periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di sebuah 

negara. Produk domestik bruto dapat diketahui melalui pendekatan yaitu, sebagai 

berikut: 

(a) Pendekatan produksi, merupakan nilai tambah yang diciptakan dalam proses 

produksi. Metode ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional 

berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing 

 
30Eko Prasetyo, Fundamental makro ekonomi (Yogyakarta: Beta Ofset, 2011), h.28 
31 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h.34 
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sektor ekonomi pada periode tertentu. Nilai produksi suatu sektor 

menggambarkan nilai tambah yang dicapai dalam sektor tersebut. 

(b) Pendekatan pengeluaran, mengarah kepada pengeluaran sektor ekonomi pada 

suatu negara. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan 

seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, 

perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri (ekspor dan impor) suatu 

negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku 

ekonomi, yaitu rumah tangga dalam bentuk pengeluaran konsumsi 

perseorangan maupun rumah tangga, perusahaan mempunyai pengeluaran 

investasi, pemerintah mempunyai pengeluaran dalam bentuk konsumsi 

pemerintah, dan sektor luar negeri berupa penerimaan ekspor dan 

pengeluaran impor. 32 

5) Menurut N Gregory Mankiw  

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah produk barang dan jasa yang 

dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai total barang dan 

jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. Dalam PDB terdapat 

beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi 

di luar pasar, kualitas lingkungan dan distiribusi pendapatan. Selain itu PDB juga 

mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam 

perekonomian dan total pembelajaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil 

dari perekonomian.33 

 Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut, maka dapat di 

simpulkan bahwa produk domestik bruto berarti jumlah total nilai produksi barang 

dan jasa dalam suatu negara dalam periode satu tahun yang diproduksi oleh 

faktor-faktor produksi yang ada di negara tersebut baik yang dimiliki warga 

negara tersebut maupun yang dimiliki oleh warga negara asing dalam wilayah 

 
32Karl E Case dan Ray C Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2008), h.38 
33N Gregory Mankiw, Makro Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2007), h.17 
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negara tersebut. Produk domestik bruto dapat dicerminkan kinerka ekonomi, 

sehingga samakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula 

kinerja ekonomi di negara tersebut. 

b. Fungsi Produk Domestik Bruto (PDB) 

 Berikut ini beberapa fungsi digunakannya produk domestik bruto (PDB) 

sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut: 

1) PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yanh dihasilkan 

seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini, peningkatan PDB 

mencerminkan peningkatan balas kepada faktor produksi yang digunakan dalam 

proses produksi. 

2) PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (circulair flow concept). 

Artinya, perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu 

periode tertentu. perhitungan ini tidak mencangkup perhitungan pada periode 

sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan 

seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun 

sebelumnya. 

3) Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian domestik). Hal 

ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang 

diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonimian domestik. 

4. Profitabilitas 

a. Teori Profitabilitas 

Teori menurut para ahli yang menjelaskan mengenai profitabilitas yaitu, 

sebagai berikut:  
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1) Menurut Kasmir  

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam beroprasi secar efisien. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas 

bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan yaitu: 

(a) Untuk mengukur atau menghitung laba ynag diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

(b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

(c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

(d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

(e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 34 

2) Menurut Munawir  

Definisi profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui 

dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 

dengan aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Dalam profitabilitas ada 

beberapa rumusan yang digunakan di antaranya adalah: 

 
34Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 196 
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(a) Gross profit margin 

(b) Operating profit margin  

(c) Operating ratio 

(d) Net profit margin  

(e) Return on assets 

(f) Return on equity.35 

3) Menurut Kuncoro dan Suhardjono  

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi 

operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank, tujuan analisis 

profitabilitas sebuah bank untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai 

oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: 

(a) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bank, misalnya 

kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, 

kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia. 

(b) Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri, 

misalnya produk bank, kebijakan suku bunga atau bagi hasil di bank syariah, 

kualitas layanan, dan reputasi bank. 36 

4) Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim  

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam suatu  perusahaan ukuran yang 

menggambarkan kondisi keuangan yang dilihat adalah kinerja keuangan bank 

tersebut. Salah satu indikator untuk melihat kinerja keungan dari sisi profitabilitas 

adalah Return on Assets (ROA). ROA yaitu untuk mengukur pengembalian dari 

 
35Munawir, Analisis Laporan Keuangan, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h.33 
36Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan (Teori Dan Aplikasi) (Yogyakarta: 

BPFE, 2002), h.548 
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seluruh kebijakan keuangan dan operasional, dimana rasio laba bersih terhadap 

total asset mengukur pengembalian atas asset setelah pajak. Semakin besar Return 

on Assets (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset.37 

5) Menurut Bringham dan Houston  

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. 

Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang 

relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai 

salah satu analisis dalam menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan.38 

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam mengahasilkan laba selama periode tertentu 

dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Indikator Pengukuran Profitabilitas 

Secara umum terdapat empat indikator digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas yakni sebagai berikut: 

1) Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan 

efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan 

yang ada dalam perusahaan. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑛𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Laba Sebelum Pajak

 penjualan
x 100% 

 

 
37Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2016), h.81 
38Bringham Dan Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 

2006), h.107 
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2) Return On Assets (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 

pihak manajemen untuk mengevalueasi efektivitas dan efisiensi manajemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, 

berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain 

dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan 

sebaliknya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

ROA (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) =
Laba sebelum Pajak

 total Aset
x 100% 

3) Earnings Per Share(EPS) 

Earnings Per Share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah uang 

yang akan dihasilkan dari setiap lembar saham biasa yang dimiliki investor. Rasio 

yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. EPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
Laba Saham biasa

 jumlah saham yang beredar
x 100% 

4) Return on Equity (ROE) 

pengukuran profitabilitas dapatmenggunakan rasio Return on Equity (ROE) 

untukperusahaan pada umumnya dan ROA pada industri perbankan. Return on 

Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning 
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dalamoperasi perusahaan, sedangkan Return on Equity (hanya mengukur return 

yang diperoleh dari invesatsi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. 39 

Penelitian ini menggunakan indikator atau rasio pengukuran profitabilitas 

yang akan diguanakan adalah Return On Assets (ROA). alasan penggunaan 

Return On Assetskarena ROA merupakan metode pengukuran yang paling 

obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat 

mencerminkan hasil dari serangkain kebijakan perusahaan terutama perbankan. 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam memeperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan asset.40 

ROA juga merupakan pengukuran terbaik karena berkaitan dengan laba 

yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilki. Rasio ini 

juga dapat digunakan sebagai tolak ukur jika manajemen ingin mengevaluasi 

seberapa baik perusahaan telah memakai dananya, ini ditunjukkan dengan 

semakin besar tongkat ROA yang diperoleh semakin besar pula tingkat 

keuntungannya yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula 

posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.41 

a. FaktorYang Mempengaruhi  Profitabilitas  

Ada banyak yang mempengaruhi perubahan laba bersih (net income). 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Naiknya turunya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit. 

2) Naik turunya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok penjualan ini 

dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli dan harga pembelian per unit atau 

harga pokok per unit  

 
39Adi Stiawan, Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar dan 

Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah(studi pada bank syariah periode 2005-

2008), (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2009), h.22 
40Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka, 2005), h.18 
41Munawir, Op.Cit., h.89 
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3) Naik turunya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual. 

Variasi jumlah unit yang dijual , variasi dalam tingkat harga dan efisiensi 

operasi perusahaan.  

4) Naik turunya pos pengahasilan atau biaya non operasional yang dipengaruhi 

jumlah unit yang dijual. Variasi dalam tingkat harga dan perubahan 

kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan discount.  

5) Naik turunya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang 

di peroleh atau tinggi rendahnya tarif pajak 

6) Adanya perubahan dalam metode akuntansi. 42 

b. Dasar Hukum Profitabilitas 

Tujuan utama dari sebuah usaha adalah ingin memperoleh laba yang 

merupakan cerminan dari pertumbuhan asset perusahaan. Dalam bahasa arab, laba 

berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Dalam islam didasarkan  penggunaan 

harta atau modal dan melarang menyimpannya hingga tidak habis dimakan zakat 

sehingga harta dapat direalisasikan peranan dalam aktivitas ekonomi. 

QS. Al-baqarah ayat 16, Allah SWT berfirman: 

ل ة   ل َٰ ُواْٱلضه ئِك ٱلهِذين ٱۡشت ر 
َٰٓ ا ك انُواْ   ٱۡلُهد ىَٰ بِ  أُْول َٰ م  تُُهۡم و  ر  ت ت ِج َٰ بِح  ا ر   ف م 

 ُمۡهت ِدين   
 

Terjemahnya: 

“mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka 

perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat 

petunjuk.”.43 

 
42Siti Khoirina, Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, (Skripsi, Program Ekonomi Islam, Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), 

h.62 
43Departeman Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro,2013), h.387 
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Profitabilitas atau keuntungan merupakan salah satu unsur penting dalam 

perdagangan atau perniagaan. Untung dalam bahasa arab disebut dengan al-ribh 

yang diartikan dengan petambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan.44 

QS. Asy-Syura ayat 20, Allah SWT berfirman: 

ۡرث   م ن ةِ ك ان  يُِريدُ ح  ۡرثِهِ  ۥن ِزۡد ل هُ  ٱۡۡلَِٰٓخر  ۡرث   ۦ  فِي ح  ن ك ان  يُِريدُ ح  م   ٱلدُّۡني او 
ا ل هُ  ۦ نُۡؤتِهِ  م  ا و  ةِ فِي  ۥِمۡنه   ِمن نهِصيٍب   ٱۡۡلَِٰٓخر 

Terjemahnya: 

“barang siapa menghendaki keuntungan itu baginya, dan barang siapa 

menghendaki keuntungan di dunia kami beriakan kepadanya sebagain 

darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di 

akhirat”.45 

 

Mengambil keuntungan tidak hanya untuk memperoleh bagian dunia saja 

maka dalam pengambilan keuntungan dalam transaksi perbankan syariah 

diharuskan didapatkan hanya jika dasar pendapatan berdasarkan kesepakatan 

bersama (suka sama suka) bukan dengan jalan yang tidak diridhai. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.46 Kerangka fikir adalah kerangka yang bermakna suatu konsep yang 

terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan kausal hipotesis antara 

variabel independen dengan variabel dependen dalam memberikan jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti.  

 
44Okky Nanda Rusdianto, Makna Keuntungan Pada Para Pedagang Muslim di Pusat 

Grosir Surabaya (PGS), (Skripsi, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, 2013), h.35 
45Departeman Agama RI , Op.Cit. 

46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2011), h.60 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk 

skema adalah sebagai berikut: 

Gambar 1 : Kerangka Pikir 
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Sumber: Diolah Dilapangan, tahun 2019 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang 

diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentatif tentang hubungan antar beberapa variabel atau lebih. Hipotesis 

juga merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah.47 

 

Hı: Diduga ada pengaruh signifikan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia periode 2014-2018. 

H2:   Diduga ada pengaruh signifikan Suku Bunga (Bi rate) terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018. 

H3:   Diduga ada pengaruh signifikan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap 

Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), h.68 


