
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 pasal 1 angka 1 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan 

syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit 

usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Salah satu dari bank syariah yang ada di Indonesia adalah Bank BNI 

Syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia 

Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 Mengenai pemberian izin 

kepada PT. BNI Syariah dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 

ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 

2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 

beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu 

Spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi 

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

Syariah. 

BNI Syariah secara konsisten terus membukukan kinerja terbaik di 

industri perbankan syariah nasional. Pencapaian tersebut membuat BNI Syariah 

bertekad untuk tumbuh lebih baik lagi dan mewujudkan cita-cita menjadi 



“Modern and Global Transactional Islamic Banking”. BNI Syariah terus 

konsisten meningkatkan kinerja dengan pertumbuhan yang positif dimana 

perseroan berhasil mencetak laba bersih sebanyak Rp 603 miliar atau meningkat 

44,96% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 416 miliar. Hal ini didukung 

dengan pertumbuhan pinjaman yang berkelanjutan diikuti dengan pengelolaan 

aset produktif dengan baik dan kinerja operasional yang efisien. Dalam 

menyalurkan pembiayaan, BNI Syariah berusaha menjaga kualitas untuk selaras 

dengan komitmen mencanangkan Quality Growth (Annual Report, 2019: 2). 

Perkembangan perbankan yang maju ditandai dengan meningkatnya 

pertumbuhan aset perbankan. Selain memperhatikan pertumbuhan aset tidak lupa 

suatu profitabilitas juga sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu perbankan 

dalam menghasilkan suatu laba yang pastinya diinginkan oleh suatu perbankan. 

Bank BNI Syariah memiliki perkembangan aset yang baik ditahun terakhir 

(2019), mengalami pertumbuhan aset pada tahun 2019 sebesar Rp. 49,98 triliun 

meningkat sebesar 21,76% dari tahun sebelumnya. Perbankan adalah bisnis 

kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga 

akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi dibank tersebut, salah satunya 

melalui peningkatan profitabilitasnya. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah 

satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Karena 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur 

kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula 

kinerja keuangan perusahaan (Suryani, 2011). 

Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah asset produktif dalam 

bentuk pembiayaan (Earning Assets). Semakin banyak dana yang bisa disalurkan 



dalam pembiayaan berarti semakin tinggi earning assets artinya dana-dana yang 

dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pembiayaan yang produktif 

(tidak banyak asset yang menganggur). Hal ini tercermin dari tingkat FDR atau 

rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang menggambarkan sejumlah 

mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan bisa digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas perbankan syariah dengan membandingkan jumlah 

kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Saat ini, sejarah 

menunjukan bahwa resiko kredit merupakan kontributor utama yang 

menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai yang ditimbulkannya sangat 

besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat (Asnaini, 2014: 267).  

Indikator yang menunjukan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin 

dari besarnya Non Performing Financing (NPF). NPF adalah rasio antara 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah. Dalam praktiknya perbankan sehari-hari menurut (Dendawijaya, 2009) 

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori 

kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan 

diragukan, dan pembiayaan  macet. Non Performing Financing merupakan salah 

satu indikator stabilitas perbankan, hal ini diperkuat dengan tulisan (Ascarya dan 

Yumanita 2009) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan suatu sistem keuangan 

ditandai oleh terjadinya tiga hal, dan salah satunya adalah kegagalan perbankan 

dimana bank-bank mengalami kerugian yang besar akibat memburuknya tingkat 

NPF. Kelancaran pelunasan kredit juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

masyarakat.  



Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan 

termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut 

NPF gross sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank Indonesia menetapkan NPF gross 

maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi 

NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang 

tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 

2013). 

Kondisi perekonomian dapat dijadikan sebagai salah satu faktor ekstern 

yang mampu mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada perbankan. Salah 

satunya, indikator variabel makro adalah inflasi, inflasi adalah suatu keadaan 

dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung 

secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin 

merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu Negara (Kahalwaty, 2000). 

Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Pengaruh perubahan inflasi 

terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya 

pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun 

(Mutamimah dan Chasanah, 2012). Semakin tinggi penyaluran dana yang 

disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan 

bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat, menurut (Poetry 

dan Yulizar, 2011). Jumlah pembiayaan yang berkurang, maka akan mengurangi 

risiko pembiayaan bermasalah, sehingga NPF akan mengalami penurunan. 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio perbandingan jumlah modal baik 

modal inti maupun modal pelengkap terhadap aktiva tertimbang menurut risiko 



(ATMR). Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank 

dalam rangka menampung risiko kerugian terutama risiko kerugian atas tidak 

dibayarkannya kembali pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Ketika 

CAR pada bank meningkat, maka bank akan merasa aman untuk menyalurkan 

pembiayaannya. Namun, hal ini berakibat bank akan merasa lebih longgar dalam 

ketentuan penyaluran pembiayaannya. Jika kondisi ini terjadi, maka risiko 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak layak akan semakin besar, 

sehingga jika tidak tertagih, maka akan meningkatkan Non Performing Financing 

(Mardiani, 2013).  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perbankan syariah untuk mengetahui penyebab dari pembiayaan 

bermasalah, yaitu inflasi dan Capital Adequaty Ratio (CAR). Permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti antara lain tentang pengaruh Inflasi dan Capital Adequacy 

Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank BNI Syariah. 

Sehingga bisa dianalisis pengaruh Inflasi dan CAR terhadap NPF pada Bank BNI 

Syariah agar bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dan dapat 

menilai kondisi sebuah bank yang baik yang tercermin dari potensi risiko 

kreditnya. Oleh karenanya penulis terterik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Non 

Performing Financing (NPF) Gross Pada PT. BNI Syariah Periode 2012-

2019”. 

1.2 Batasan Masalah 

Agar tidak melebar dan terfokus pada masalah dan tujuan dalam penelitian 

ini maka masalah penelitian ini terfokus pada Pengaruh Inflasi dan Capital 



Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada PT. 

Bank BNI Syariah Tbk. Periode 2012-2019”. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang dan batasan 

masalah maka permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing 

Financing (NPF) Gross pada PT. BNI Syariah Tbk. Periode 2012-2019? 

2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross pada PT. BNI Syariah 

Tbk. Periode 2012-2019? 

3. Apakah Inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara 

simultan terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross pada PT. BNI 

Syariah Tbk periode 2012-2019? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Non Performing Financing 

(NPF) Gross pada PT. BNI Syariah Tbk periode 2012-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Non Performing Financing (NPF) Gross pada PT. BNI Syariah Tbk. 

periode 2012-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross pada 

PT. BNI Syariah Tbk periode 2012-2019? 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkat dantaranya, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan yang 

lebih mendalam, menjadi sumber informasi untuk memperluas 

pengetahuan serta dapat memberikan sumbangsi wawasan mendalam  

mengenai Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap 

Non Performing Financing (NPF) Gross Pada Bank BNI Syariah periode 

2012-2019. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian di harapkan dapat berguna sebagai acuan, refrensi, 

informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Inflasi, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Non Performing Financing 

(NPF) Gross Pada Bank BNI Syariah Tbk periode 2012-2019. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Penilitian ini akan menambahkan keperpustakaan dibidang perbankan 

dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi 

perbandingan yang bersifat ilmiah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio 

(CAR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross Pada PT. 

BNI Syariah Tbk. periode 2012-2019. 


