
BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. 

1. Dinul Alfian Akbar (2016) dalam jurnal inflasi, Gross Domesctic Product 

(GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio 

(FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada bank umum 

syariah di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Saat bank 

menyalurkan pembiayaannya, bank akan selalu menghadapi risiko kredit. 

Risiko kredit muncul jika bank tidak dapat memperoleh kembali pokok 

cicilan pinjaman yang diberikannya. Dalam hal ini, tingkat kredit 

bermasalah dapat ditunjukkan dengan rasio Non Performing Financing 

(NPF) pada bank syariah. Semakin rendah rasio NPF maka semakin baik 

kondisi bank tersebut, karena tingkat pembiayaan bermasalah rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, 

Produk Domestik Bruto (PDB), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode penelitian, 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 12 bank syariah yang terdaftar di bank-bank 

Indonesia dengan mengambil lima sampel bank syariah. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Untuk 



menjelaskan pengaruh variabel tersebut maka data yang diperoleh dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model regresi linier 

berganda Hasil penelitian dengan uji t menunjukkan bahwa variabel 

Produk Domesik Bruto (PDB), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 

Keuangan to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Non Performing 

Financing (NPF), sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

Non Performing Financing (NPF) adalah inflasi. Empat variabel 

berpengaruh secara simultan terhadap Non Performing Financing ( NPF). 

Persamaan dari penelitian ini dimana variabel terikat yaitu non 

performing financing (NPF) kemudian objek penelitian dilakukan di bank 

umum syariah sedangkan perbedaan penelitian yang saya lakukan terdiri 

dari tiga variabel dan objek penelitian dilakukan di PT. BNI Syariah.  

2. Silvia Eka Febrianti (2015) dalam skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI Rate Dan Nilai Tukar Terhadap Kredit 

Bermasalah Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah.  

Perbankan di Indonesia menganut Dual-Banking System sejak 

berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 dan UU no. 10 Tahun 1998. Kredit atau 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank konvensional dan bank syariah 

akan selalu mengandung risiko kredit atau kredit bermasalah yakni Non 

Performing Loan (NPL) dan Non Performing Finance (NPF). Kredit 

bermasalah atau pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh faktor 

ekternal dan internal bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh faktor eksternal yakni variabel makroekonomi apa saja yang 

berpengaruh serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kredit bermasalah 



pada bank konvensional dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. 

Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai Tukar. Dengan 

menggunakan Error Correction Model (ECM), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama (parsial) variabel Pertumbuhan 

GDP, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar berpengaruh terhadap kredit 

bermasalah pada bank konvensional dan bank syariah dalam jangka 

panjang. Untuk Jangka Pendek hanya Variabel Nilai Tukar yang 

Signifikan berpengaruh pada NPL bank konvensional dan pada NPF bank 

Syariah keempat variabel independen tidak berpengaruh. Dalam Jangka 

Panjang Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai Tukar 

berpengaruh signifikan terhadap NPL bank konvesional, namun pada NPF 

bank syariah hanya BI Rate yang signifikan berpengaruh pada jangka 

panjang. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu salah satunya menggunakan 

variabel inflasi dimana variabel inflasi sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Dan penelitian ini menggunakan 12 sampel bank umum syariah sedangkan 

penelitian yang saya lakukan menggunakan 32 sampel data inflasi dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) 

pada PT. BNI Syariah Tbk periode 2012-2019. 

3. Herlinda Sari (2020) dalam judul skripsi yang berjudul Pengaruh Inflasi, 

Kurs dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Non Performing 



Financing (NPF) Dalam Perspektif Islam (NPF) Studi Empris Pada 

Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2018)  

Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan agar terhindar dari risiko-risiko yang membahayakan. Oleh 

karena itu, bank wajib mempertahankan dana likuid agar bank tetap sehat 

sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan melihat jumlah nilai 

Non performing financing (NPF) yang diperbolehkan Bank Indonesia 

adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi 

penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah inflasi, kurs 

dan PDB berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) di bank 

umum syariah (BUS) Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan secara empiris, pengaruh inflasi, kurs, dan produk domestik 

bruto terhadap Non Performing Financing dalam perspektif islam pada 

laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2018, 

serta untuk mengetahui persfektif Islam tentang pembiayaan bermasalah 

pada BUS di Indonesia.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis 

regresi linier berganda data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa laporan keuangan tahunan Bank umum syariah periode 2012-2018, 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah 

di indonesia, tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling, sehingga diperoleh 35 data. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS Versi 20.  



Hasil penelitian Inflasi membuktikan bahwa dilihat dari angka t-

hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi 0,05, maka 

pengaruh tersebut tidak signifikan. dilihat dari angka t-hitung yang lebih 

kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi yang 0,05, maka peroduk domestik 

bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF (Non Performing 

Financing) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan kurs 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 

2,5% dan n = 35 diperoleh t tabel sebesar = 2,03951. Sedangkan t hitung 

dilihat dari output olah data adalah 2,122 (t hitung > t tabel) maka 

disimpulkan bahwa variabel kurs berpengaruh positif terhadap NPF (Non 

Performing Financing) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2012-2018. Dalam ekonomi islam, pembiayaan selain didasarkan atas asas 

kerja sama juga didasarkan atas asas tolong menolong dan toleransi oleh 

pihak bank syariah terhadap nasabah yang tidak mampu membayar 

angsuran atau melunasi kewajibannya. 

Persamaan dalam penelitian ini dimana variabel Non Performing 

Financing (NPF) sebagai variabel terikat, variabel inflasi sebagai variabel 

bebas dan menggunakan data sekuder dan sama-sama menggundakan 

metode penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian dimana penelitian 

sebelumnya menggunakan sampel laporan keuangan pada bank umum 

syariah di Indonesia pada periode 2012-2018 sedangkan pada penelitian 

ini selain menggunakan data laporan keuangan juga menggunakan data 

inflasi tahun 2012-2019. 



4. Elsa Ayu Amelia (2019) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syarah 

periode 2015-2017. 

Perekonomian di suatu negara tidak lepas dari dunia keuangan 

perbankan. Salah satu permasalahan yang dialami oleh perbankan syariah 

di Indonesia adalah pembiayaan bermasalah atau Non Performing 

Financing (NPF). Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh 

Capital  Adequacy  Ratio (CAR),  Inflasi  dan Financing  to  Deposit  

Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada Bank Umum 

Syariah (BUS) yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 

13 bank. Data yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan Bank 

Umum Syariah periode 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan Capital Adequacy Ratio (CAR)  dan  Inflasi  

berpengaruh  negatif  sedangkan Financing  to  Deposit  Ratio (FDR)  

berpengaruh  positif  terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga rasio tersebut berpengaruh 

terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah 

(BUS) periode 2015-2017. 

Persaamaan pada penelitian ini dimana varibel terikat yaitu non 

performing financing dan metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif 

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu objek 



penelitian dimana sampel penelitian yang saya lakukan pada data Inflasi 

pada Bank Indonesia dan laporan keuangan PT. BNI Syariah periode 

2012-2019 sedangkan penelitian Elsa menggunakan sampel 13 Bank 

Umum Syariah (BUS) pada periode 2015-2017. 

5. Muntoha Ihsan (2011) dalam judul skripsi yang berjudul Pengaruh Gross 

Demestic Product, Inflasi, dan kebijakan jenis pembiayaan terhadap rasio 

non performing financing (NPF) bank umum syariah di Indonesia periode 

2005-2010 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gross 

domestic product, inflasi, dan kebijakan jenis pembiayaan terhadap rasio 

Non Performing Financing (NPF). Kebijakan jenis pembiayaan 

direpresentasikan dengan rasio return pembiayaan profit loss sharing 

dibanding return total pembiayaan (RR), dan rasio alokasi piutang 

murabahah dibanding alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF). 

Dengan menggunakan analisis regresi berganda penelitian ini menguji 

pengaruh variabel gross domestic product (GDP), variabel inflasi (INF), 

variabel rasio return pembiayaan profit loss sharing dibanding return total 

pembiayaan (RR), dan variabel rasio alokasi piutang murabahah dibanding 

alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF), terhadap rasio non 

performing financing (NPF) bank umum syariah di Indonesia periode 

2005 sampai 2010. Setelah dilakukan uji asumsi klasik diperoleh model 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: NPFt = 2,134 + 0,104GGDPt 

– 0,107INFt + 0,293RRt – 0,145RFt. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap rasio non performing financing. 

Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi piutang 

murabahah dibanding alokasi pembiayaan profit loss sharing (RF) yang 

berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R2) model regresi sebesar 13,7 persen, hal ini berarti 13,7 

persen variasi NPF dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 

sisanya 86,3 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu variabel terikat yaitu variabel 

Non Performing Financing (NPF) sedangkan perbedaan pada penelitian 

ini yaitu variabel bebas terdiri dari empat variabel sedangkan penelitian 

yang saya lakukan yaitu terdiri dari tiga variabel dan objek penelitian yang 

dilakukan Muntoha pada Bank Umum Syariah sedangkan penelitian ini 

menggunakan data inflasi dan laporan keuangan PT. BNI Syariah per 

triwulan pada tahun 2012-2019. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Bank Syariah 

Kata bank dapat kita telusuri dari kata banque dalam bahasa 

prancis, dan dari banco dalam bahasa italia, yang dapat berarti peti/lemari 

atau bungku. 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 emas, peti 



berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti bank berarti portopel 

aktiva yang menghasilkan (portofolio of earning assets),yaitu portofolio 

yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah 

pengeluaran dan pajak (Sumar’in 2012:49). 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) 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. Dalam pasal 1 ayat (7) 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (ojk.go.id) 

Di Indonesia Bank syariah adalah sebagai suatu lembaga keuangan 

yang mempunyai peran sebaga lembaga perantara (intermediary) antara 

satu-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami 

kelebihan atau surplus unit dengan unit-unit lain yang mengalami 

kekurangan dana atau defisit dana (Machmud, 2010:26). 

Sedangkan menurut Sudarsono (2004), mendefinisikan bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang 

yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsp-prinsip perbankan 

syariah terdiri dari: (1) prinsip titipan atau simpanan (depository/al-

wadiah); (2) prinsip bagi hasil (profit sharing); (3) prinsip jual beli (sale 

and purchase); (4) prinsip sewa (operational lease and financial lease); 

dan (4) prinsip jasa (fee-based service). 



2.2.2 Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa 

secara umum dan terus menerus dalam satu periode. Dalam pengertian 

yang lain inflasi merupakan presentase kenaikan harga barang sejumlah 

barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang 

atau jasa yang harganya naik dan ada barang atau jasa yang harganya tetap 

(Ensklopedia Indikator Sosial Ekonomi Edisi 1 2011). Sementara itu 

menurut Nopirin (1997:17) mengatakan bahwa inflasi adalah proses 

kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, jadi inflasi tidak berarti 

bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat dalam presentase yang 

sama. Menurut Boediono (2001) mengatakan inflasi adalah kenaikan 

harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus. Definisi 

ini sejalan dengan definisi yang dikemukanan oleh Saseno dan Astiyah 

(2009:3) inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga 

barang dan jasa secara umum dan terus menerus.  

Inflasi menurut Badan Pusat Statistik adalah kecenderungan 

naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara 

terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, 

maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga 

diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa 

secara umum (bi.go.id). 

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi 

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke 



waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK 

dilakukan atas dasar Survei Baya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor 

perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di 

beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis 

barang/jasa disetiap kota.  

Indikator inflasi lainnya berdasarkan internasional best pratice antara lain: 

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHK) 

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi 

yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan 

pembeli/pendagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar 

pertama atas suatu komoditas.  

2.  Indeks Harga Produsen (IHP) 

Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima 

produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. 

3. Deflator Produk Domestik Buto (PDB) 

Menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, 

barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB dihasilkan 

dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas 

dasar harga konstan. 

4. Indeks Harga Aset 



Indeks ini mengukur pergerakan harga aset antara lain properti dan 

saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa definisi inflasi tersebut, ada tiga aspek yang 

perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: 

1. Kecenderungan kenaikan harga-harga 

Inflasi memiliki makna adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga 

dibandingkan dengan tingkat harga sebelumnya, tingkat harga yang 

terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan 

periode sebelumnya, tapi tetap dalam kecenderungan yang meningkat. 

2. Bersifat umum 

Jika kenaikan harga hanya berlaku pada suatu komoditi dan kenaikan 

itu tidak akan mendorong naiknya harga-harga komoditi lainnya, maka 

gejala ini tidak dapat disebut sebagai inflasi karena kenaikan harga 

tersebut tidak bersifat umum. Tetapi jika pemerintah menaikkan harga 

bahan bakar minyak maka hampir bisa dipastikan bahwa harga-harga 

komoditas lainnya akan ikut naik. 

3. Berlangsung secara terus menerus 

Kenaikan harga yang bersifat umum belum bisa dikatakan sebagai 

gejala inflasi. Jika hanya terjadi sesaat, misalnya hari ini terjadi 

kenakan harga barang dibandingkan hari sebelumnya. Tapi keesokan 

harinya harga kembali turun pada tingkat semula. Untuk alasan itu, 

maka perhitungan inflasi biasanya dalam rentang waktu satu bulan, 

triwulan, semester dan tahunan (Al Arif, 2010:85) 



Bank sentral (Bank Indonesia) memandang penting terciptanya 

kestabilan harga, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan 

dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain: 

1. Inflasi tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus 

turun dan akhirnya semua orang, khususnya orang miskin bertambah 

miskin. 

2. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainly) 

bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman 

empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan 

keputusan masyarakat dalam konsumsi, investasi dan produksi yang 

pada akhirnya akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi. 

3. Tingkat inflasi domestik yang tinggi dibanding dengan tingkat inflasi 

di manca negara (negara tetangga) akan menyebabkan tingkat bunga 

riil domestik menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan 

tekanan pada nilai rupiah. 

2.2.3 Jenis-jenis inflasi 

Karakteristik inflasi dapat digambarkan melalui penjelasan 

mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat 

disebabkan baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun 

ekspetasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap inflasi baik 

secara parsial maupun secara bersama-sama atau gabungan dari ketiga 

faktor tersebut (Huda, 2008:177). Inflasi menurut (Sukirno, 2004:333) 

bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga 

yang berlaku, Inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu: 



1. Inflasi tarikan permintaan 

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang 

pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat 

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran 

yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan 

jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan 

inflasi (Natsir, 2014:255). 

2. Inflasi desakan biaya 

Inflasi ini juga terjadi pada saat biaya perkenomian berkembang 

dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. 

3. Inflasi diimpor 

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami 

kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan 

pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga 

minyak (Huda, 2008). 

 Inflasi secara umum, terdiri dari: 

1. Inflasi IHK atau inflasi umum (headline inflation) adalah 

inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara 

periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, 

inflasi harga administrasi dan inflasi gejolak barang (volatile 

goods) 

2. Inflasi inti (core Inflastion) adalah inflasi barang dan jasa yang 

perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan 

ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental misalnya 



ekspetasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan 

penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga 

secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persistem. 

3. Inflasi harga adminstrasi (administered price inflation) adalah 

inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena 

campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga 

BBM, Kenaikan TDL, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif 

tol serta PHS untuk beberapa komoditas. 

4. Inflasi gejolak barang-barang (volatile goods inflation) adalah 

inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang 

perkembangan harganya sangat bergejolak terjadi pada 

kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor 

teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam dan kendala 

transfortasi serta perubahan, dan atau anomali cuaca (Natsir, 

2014:261). 

Inflasi berdasarkan asalanya, terdiri dari: 

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi barang dan 

jasa secara umum didalam negeri. 

2. Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang 

dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum diluar 

negeri. 

Inflasi berdasarkan pengaruhnya, terdiri dari: 

1. Inflasi tertutup (closed inflation) adalah inflasi yang terjadi 

hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu. 



2. Inflasi terbuka (open inflation) adalah inflasi yang terjadi pada 

semua barang dan jasa secara umum. 

Inflasi berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi: 

1. Inflasi merayap (creeping inflation) adalah inflasi yang rendah 

dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta 

dalam waktu yang relatif lama. 

2. Inflasi menengah (galloping inflation) adalah inflasi yang 

ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan 

seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif 

pendek serta mempunyai sempat akselerasi. 

3. Inflasi tinggi (hiper inflation) adalah inflasi yang paling parah 

yang ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, 

pada saat ini nilai uang merosot tajam. 

Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya: 

1. Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun 

2. Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% 

per tahun 

3. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per 

tahun 

4. Inflasi hiper adalah inflasi yang besarnya > 100% per tahun. 

2.2.4 Inflasi dalam persfektif Islam 

Ekonomi islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang 

lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa bayangkan betapa 

tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku 



sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin 

miskin. Selain itu, dalam pelaksanaanya, ekonomi kapitalis ini banyak 

menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berabagai 

macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian 

pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang 

ada saat ini menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya, dan dalam 

ekonomi Islam, hal ini yang demikian itu insya Allah tidak akan terjadi. 

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang 

dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai stabil dan 

dibenarkan dalam islam. Adiwarman Karim mengatakan, bahwa Syekh 

An-Nabhani (2001:147) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang 

yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang 

penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk 

emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang-barang yang 

bisa dijadikan sebagai kekayaan. 

1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan 

tidak berubah-ubah, ketika islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan 

sebagai ukurannya adalah bentuk emas. 

2. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan 

beliau menjadikan emas hanya emas dan perak sebagai standar uang. 

3. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan 

zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. 



4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam 

transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun 

dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. 

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, 

yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami 

penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang 

besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. 

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya 

terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun demikian, Al-

Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat 

berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. 

Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan 

Khulafaur rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Inflasi 

akibat kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan 

administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang 

berlebihan. Kenaikan harga barang-barang terjadi adalah dalam bentuk 

jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. 

Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat 

minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja. 

2.2.4 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam pengukuran kinerja 

perbankan termasuk dalam rasio solvabilitas, yaitu analisis yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi bank. Beberapa rasio yang 



termasuk dalam rasio solvabilitas adalah Capital Adequacy Ratio, Debt to 

Equity Ratio, dan Long Term Debt to Total Asset (Dendawijaya, 2005). 

Capital Adequacy Ratio (CAR)  merupakan rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Capital adequacy 

ratio (CAR) menjadi rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung 

risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi 

CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung 

risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko tertimbang. Serta 

tingginya CAR mengindikasikan bahwa bank tersebut mampu membiayai 

kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

profitabilitas (Rahmani, 2017:307). 

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank 

wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang 

menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam 

aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersedian modal yang 

dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut. 

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pihak pemilik (owner). 

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhamad, 

2002). 

Adapun definisi menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Hasibuan  



Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah salah satu cara untuk 

menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai 

atau belum (Hasibuan, 2015:58). 

2. Menurut kasmir  

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan raso tersebut 

antara rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko dan 

sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2014:46). 

3. Menurut Fahmi 

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang sering disebut dengan rasio 

kecukupan modal, merupakan kemampuan sebuah perbankan untuk 

membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang ada 

pada perusahaan tersebut. Menurut Fahmi, CAR adalah rasio kinerja 

bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung risiko (Fahmi, 2015:153). 

4. Menurut Kuncoro dan Suhardjono 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemapuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yaang 

dapat berpengaruh terhadap modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 

2011:519). 

5. Menurut Dendawijaya 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa 

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risko (kredit, penyertaan, 



surat berharga, tagihan pada bank lain), ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber dari 

luar bank (Dendawijaya:2009:121). 

Adapun indikator dari capital adequacy ratio adalah sebagai 

berikut: 

1. Aktiva  

Aktiva adalah segalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu 

perusahan dengan kekayaan ini adalah sumber daya yang dapat 

berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya 

diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegatan masa lalu. 

2. Modal  

Adalah rasio kecukupan modal dalam bank yang dimana modal 

ini dapat dgunakan untuk menampung risiko kerugian yang 

kemungkinan dihadapi oleh bank 

Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan 

aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat 

administratif. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal 

minimum bank adalah sebagai berikut: 

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai 

nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan 

bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. 

2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan 

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan 

bobot risiko dari masng-masing pos rekening tersebut 



3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva 

administratif 

4. Rasio kecukupan modal tersenut dihitung dengan: 

CAR = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑇𝑀𝑅
 𝑋 100% 

5. Hasil perhitungan raso di atas, kemudian dibandingkan dengan 

kewajiban modal minmum yang ditentukan oleh Bank 

International Settlement yaitu sebesar 8% (Pritami, 2011) 

2.2.5 Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) yaitu suatu risiko yang dikaitkan 

dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko 

dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Ghozali, 2007). 

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 

5 Oktober 2006 tentang penilaian kulatas 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 (L), dalam perhatian Khusus (DPK), Kurang lancar (KL), 

diragukan (D), Macet (M). 

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 tingg NPF (diatas 5%) 

maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi 



menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 

2013). 

Non Performing Financing (NPF) 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 

masyarkat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali 

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan hidup masyarakat. 

(Rahmawulan dalam Muntoha 2011). 

Menurut Syafi’i Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai 

hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah 

tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat 

kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin 

ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan permintaan pembiayaan 

masyarakat menurun. 

Non Performing loan (NPL) atau Non Performing Financing 

(NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi 

kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi 

bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. Oleh kebanyakan bank 

sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank 



yang diragukan kolektabilitasnya. Adapun Non Performing Financing 

(NPF) menurut para tokoh adalah sebagai berkut: 

1. Ismail  

Pembiayan bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh 

bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan 

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank 

dan nasabah (Ismail, 2010:123). 

2. Reed dan Gill 

Mengatakan bahwa pinjaman bermasalah mempunyai akibat buruk 

terhadap likuiditas bank dan kemungkinan kerugian juga meningkat 

(Reed dan Giil, 1989). 

3. Siamat 

Non Performing Financing (NPF) yaitu pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya 

kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian diluar 

kemampuan kendali kreditur (Siamat 2005:175). 

4. Kasmir 

Mengatakan credit risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan dengan 

membandingkan pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan 

yang disalurkan (Kasmir, 2011:292). 

Adapun indikator dari Non Performing Financing (NPF) 

adalah sebagai berikut: 

1. Karakter debitur 



Kriteria yang pertama adalah karakter dari debitur, yaitu melihat 

bagaimana karakter dan latar belakang nasabah yang mengajukan 

kredit. Kriteria karaker ini dapat dilihat dari wawancara yang 

dilakukan bank. Dar karakter ini akan dapat kita lihat juga 

bagaimana reputasi calon nasabah, apakah pernah memiliki 

catatan buruk dalam memiliki kebiasaan buruk dalam keuangan 

seperti tidak melunasi pinjaman. 

2. Kondisi Usaha 

Kondisi usaha yaitu kondisi perekonomian yang bersifat general 

atau bidang usaha yang akan dijalankan nasabah. Jika memang 

kondisi usaha tidak baik atau nasabah tidak menjajikan, biasanya 

bank akan mempertimbangkan kembal dalam memberikan 

pembiayaa. 

3. Kemampuan manajerial 

Kemapuan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, 

mengordinaskan dan menggerakkan para bawahan ke arah 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral 

mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit 

bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit 

bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana 

cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula 

biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan 

itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha 



bank yang bersangkutan (Aryanti, 2017). Tingginya NPF 

menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola 

pembiayaannya, sehingga hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat 

risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi 

searah dengan NPF yang dihadapi (Pratiwi, 2012). 

Dikarenakan pembiayaan merupakan sektor terbesar dalam 

menyumbang pendapatan bank. Semakin tinggi pembiayaan 

bermasalah pada bank syariah, maka pendapatan yang diterima oleh 

bank tersebut akan berkurang, hal ini berakibat pada menurunnya 

profitabilitas bank syariah. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan 

oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang 

pendapatan terbesar bagi bank syariah. Bertambahnya NPF akan 

mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan 

dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan 

laba dan berpengaruh buruk pada ROE. 

NPF =
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

2.2.6 Penilaian Kolektibitas Pembiayaan 

Seusai dengan keputusan direksi Bank Indonesia 

No.31/147/KEP/DIR tanggal 19 Nopember 1998 kualitas aktiva produktif 

(pembiayaan) dinilai berdasarkan atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan 

prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan arus kas debitur, dan 

kemampuan membayar (Suharjono, 2008). Dari ketiga krteria tersebut 

kualitas pembiayaan digolongkan menjadi (L), dalam perhatian khusus 

(DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). 



1. Lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang tidak mengalami 

penundaan pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya. 

2. Dalam perhatian khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang 

mengalami penundaan pembayaran pokok pinjaman bunga dan atau 

bunganya selama 1-2 bulan dari waktu yang dijanjikan. 

3. Kurang lancar, yaitu kredit atau pembiayaan yang pengembalian 

pokok pinjaman pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 

selama 3 bulan dar waktu yang telah dijanjikan. 

4. Diragukan, yaitu kredit atau pembayaan yang pengembalian pokok 

pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan 

atau dua kali dari jadwal yang dijanjikan. 

5. Macet, yaitu kredit atau pembayaan yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih 

dari satu tahun sejak jatuh empo menurut jadwal yang telah dijanjikan. 

2.2.7 Penyebab pembiayaan bermasalah (Non Performing financing) 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruh pembiayaan bermasalah, yatu: 

1. Faktor intern 

Faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang 

paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-

kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial 

dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan 

pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, 

kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada 

aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup (Djamil, 2012).  



2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan 

manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan 

dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan 

teknologi dan lain-lain. 

2.2.8 Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Lembaga Keuangan 

Syariah 

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif 

baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem 

perbankan dan perekonomian negara). Dampak pembiayan bermasalah 

terhadap lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: (Ridwan, 

2006). 

1. Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga 

bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat maka bank perlu 

mengusahakan untuk menngkatkan sisi aktiva lancar antara lain 

dengan meningkatkan kas melalui penerimaan kredit yang jatuh. 

2. Likuiditas bank ini salah satunya dipengaruhi oleh mucul pembiyaan 

bermasalah. Kas yang semestinya masuk dan menambah likuiditas 

bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan tersebut tidak mampu lagi 

membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga bank tersebut berada 

dalam keadaan tidak likuid. Apabila bank dalam keadaan tidak likuid, 

maka akan mengurangi kesempatan bank untuk mendapatkan 

keuntungan (Siamat, 2005). Bank akan mengalami kesulitan likuiditas 



yang berat, jika ia mempunyai asset kredit macet yang cukup besar 

(Arifin, 2002). 

3. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat 

menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca 

bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian 

tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin likuiditas. 

4. Rentabiltas adalah kemampuan bank untuk memperoleh pengahasilan 

berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan 

memperoleh bagi hasil dengan lancar pula. Peranan bank dalam 

memberikan pembiayaan yang berisiko kecil pada umumnya akan 

menghasilkan kentungan yang besar. Sebaliknya peranan bank dalam 

memberikan pembiayaan yang beresiko besar, maka peluang bank 

mendapatkan profitabilitas/rentabilitas semakin kecil (Sunarya, 2002). 

5. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. 

Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat peroduktivitasnya yang 

dituangkan dalam rumus ROE dan ROA. Jika pembiayaan tidak 

lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil. 

2.2.9 Landasan Hukum Pembiayan Bermasalah (Non Performing Finance) 

Landasan apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk 

jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan untuk jangka 

tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang 

berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajiban sesuai 



perjanjian yang dibuatnya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Al-Qura’an: 

QS. Al-Maidah:1 

ِم إَِّلَّ َما  يُْتلَٰى َعلَْيُكْم َغْيرَ  ۟ا أَْوفُو۟ا ِبٱْلعُقُوِد ۚ أُِحلَّْت لَُكم َبِهيَمةُ ٱْْلَْنعَٰ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ  َيٰ

َ َيْحُكُم َما يُِريدُ  ْيِد َوأَنتُْم ُحُرٌم ۗ إِنَّ ٱَّللَّ   ُمِحل ِى ٱلصَّ
 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta 

menjalankan syariat-Nya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah 

yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama 

dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kelian atas 

sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang 

tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, Muhammad. 

Sungguh Allah telah mengahalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, 

seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada 

kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta 

diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendaki-Nya 

sesuai dengan hikmah dan keadilan-Nya. 

 



QS. Al-Isra:34 

ُوًَّل  ئ سْ اَن  َم دَ كَ ْه عَ ِد ۖ إِنَّ الْ ْه عَ الْ ُوا بِ ف َْو أ  َو
Terjemahnya:”.....Penuhilah janji, sesungguhnya janji pasti diminta 

pertanggung jawabannya..” 

2.3 Grand Theory 

Dalam penelitian ini digunakan teori utama (Grand theory) yang menaungi 

variabel-variabel penelitian yakni: 

1. Inflasi menurut Badan Pusat Statistik adalah kecenderungan naiknya 

harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus 

menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka 

inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga 

diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan 

jasa secara umum (bi.go.id). 

Adapun indikator inflasi variabel inflasi yaitu: Indeks Harga 

Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga Produsen (IHP), Indeks Harga 

Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Harga Aset. 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Teori menurut Fahmi Capital Adequacy Ratio atau yang sering disebut 

dengan rasio kecukupan modal, merupakan kemampuan sebuah 

perbankan untuk membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan 

modal yang ada pada perusahaan tersebut. Menurut Fahmi, CAR adalah 

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimliki bank 



untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko (Fahmi, 2015:153). 

Indikator CAR adalah modal dan Aktiva. 

3. Non Performing Financing (NPF) 

Teori menurut Kasim mengatakan credit risk ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan 

dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan jumlah 

pembiayaan yang disalurkan (Kasmir, 2011:292).  

Indikator Non Performing Financing (NPF) adalah Karakter debitur, 

kondisi usaha dan kemampuan manajerial. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian (Martono, 2012:67). Hipotesi dikatakan karena jawaban yang 

diberikan baru berdasarkan teori. 

1. H1 : Diduga Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Non 

Performing Financing (NPF) pada PT. BNI Syariah Tbk. Periode 2012-

2019? 

2. H2 : Diduga CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh signifikan 

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

Periode 2012-2019? 

3. H3 : Diduga inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

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

Syariah Tbk. Periode 2012-2019? 

 



3.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pemkiran merupakan sintesa dari teori yang tertuang dalam 

tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dan 

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari rangkaan 

masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk 

bagan, deskripsi kualitatif dan gabungan keduanya (Karim, 2013:68). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang 

Pengaruh Inflasi dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Non 

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

Selain itu, penelitian ini menguatkan dari penelitian sebelumnya apakah 

inflasi dan Capital Adequacy Ratio  ini memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap non performing financing. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kuantitaif dimana terdiri dari dua variabel X (Inflasi dan Capital Adequacy 

Ratio) dan variabel Y (Non Performing Financing). Adapun jumlah sampe 

pada penelitian ini yaitu data inflasi tahun 2012-2019 dan data laporan 

keuangan PT. BNI syariah Tbk periode 2012-2019 yang telah diterbitkan di 

website PT. BNI Syariah. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 32 sampel 

laporan keuangan dan data inflasi pertriwulan. Waktu penelitian dilakukan 05 

Agustus 2020 s/d 22 September 2020. Teknik penelitian menggunakan 

dokumentasi dan kepustakaan dimana data yang digunakan yaitu data 

sekunder. Kemudian data diolah menggunakan SPSS tipe 23 kemudian 

dilakukan beberapa uji yaitu Deskriptif data, Uji Asumsi Klasik (Uji 

Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji autokorelasi, dan Uji 

heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji t parsial dan uji F simultan), Uji 



Regresi Linear Berganda dan Koefisien determinan. Temuan hasil dari 

penelitian ini kemudian dilakukan pembahasan dari uji statistik.   

Kerangka pemikiran memudahkan dalam melakukan analisis maka 

penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Diolah dilapangan tahun 2020 
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