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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perbankan Syariah 

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) yang 

dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Jenis-jenis bank menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 

adalah:  

a. Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran (pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan).  

b. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu (pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan).  

Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 menjelaskan bahwasannya dengan 

adanya perkembangan yang cukup pesat dari perbankan syariah membuat 

pemerintah harus menyempurnakan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 menjadi 

Undang-undang nomor 10 tahun 1999 tentang perbankan.  

Di dalam  Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 

tersebut mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah. Di 

dalam Pasal 1 undang-undang tersebut telah menyempurnakan pengertian bank, 
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bank umum, dan Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional, dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1, Undang-undang Nomor 

10 tahun 1998).  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1, Undang-

undang Nomor 10 tahun 1998). 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

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

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam 

(www.ensiklopediaislam.com). 

Prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang 

dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal 

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan 

http://www.ensiklopediaislam.com/
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pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(Ijarah wa Iqtina) (Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Pada prinsipnya cara kerja bank syariah meliputi menerima dana dari 

masyarakat dan menyalurkan pada pihak yang memerlukan serta memberikan 

jasa-jasa keuangan pada masyarakat. Perbedaannya dengan bank konvensional 

adalah dalam bank syariah pendapatan dari penyimpan dana tidak didasarkan 

dalam bentuk prosentasi terhadap dana simpanan yang ditetapkan diawal (bunga), 

namun ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil terhadap pendapatan bank yang 

akan didapatkan (bagi hasil). Konsekuensinya adalah nasabah penyimpan akan 

mendapatkan hasil dari dana yang disimpannya tergantung dari pendapatan yang 

diperoleh bank (Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Hal ini sangat berbeda dengan sistem perbankan konvensional, yang 

menjanjikan nasabah penyimpan akan mendapatkan bunga yang sudah ditetapkan 

diawal dan tidak secara langsung berhubungan dengan besarnya pendapatan bank. 

Dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara 

pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara 

keduanya karena tidak adanya transferability risk (Soemitra, 2009 : 17). 

Dalam Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 

menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang unit usaha syariah, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses 

dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah 
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prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 

bidang syariah. 

Dalam sistem perbankan syariah, bank syariah menjadi manajer investasi, 

wakil atau pemegang amanat (pengelola) dari pemilik dana (sebagai investor) atas 

investasi di sektor riil. Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan resiko usaha 

secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan 

keseimbangan (hegemoni). Dalam konteks makro, modus ini menghindarkan 

terjadinya gap antara sumber dana dengan investasi sehingga menciptakan 

landasan pertumbuhan yang kuat. Hal ini, mengingat skema produk perbankan 

syariah secara alamiah merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi yakni 

produk dan distribusi. Pertama difasilitasi melalui skema profit sharing dan 

partnership, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan 

melalui skema jual-beli dan sewa menyewa. Berdasarkan nature tersebut maka 

kegiatan keuangan syariah dapat dikategorikan sebagai investment banking dan 

merchant/commercial banking (UU No. 21 Tahun 2008). 

 

B. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan 

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2008) 
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Antonio (2009) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu 

tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Sedangkan menurut Hendry (2009) 

pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga 

sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk 

menghasilkan usahanya.  

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 

kemudian direvisi menjadi Undang- Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 6 huruf (m) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. bahwa 

salah satu produk perbankan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Perjanjian 

Murabahah. Perjanjian atau pembiayaan murabahah juga menjadi produk yang 

ditawarkan Pegadaian Syariah. 

Murabahah menurut Syafei (2010) Murabahah adalah jasa pembiayaan 

dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian 

Murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang 

dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu 

keuntungan. 

Kata Murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu (yang berarti 

kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Menurut istilah fiqih dalam kamus Istilah 

fiqih dijelaskan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan 
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tambahan harga (Cost Plus) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. 

Dengan Murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya 

dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli (Mujieb, 2008). 

 

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang dibenarkan oleh 

syari’at islam dan merupakan implementasi dari muamalah tijariyah (interaksi 

bisnis). Adapun dasar hukum yang membolehkan jual beli murabahah adalah 

sebagai berikut: 

a. Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275. 

                

Artinya: Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.  
 

b. Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 29. 

                      

           

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. 
 

 

3. Ketentuan Pembiayaan Murabahah 

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli murabahah meliputi hal-

hal sebagai berikut (Mujieb, 2008): 
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a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki / 

hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa 

keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai 

konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. 

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga 

pembelian) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual 

beli pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat 

akan dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah. 

c. Ada informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat 

murabahah. 

d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada 

pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, 

tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan 

barang merupakan kewajiban penjual disamping menjaga kepercayaan. 

e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, 

jika tidak sah maka tidak boleh dijual beli secara murabahah (antara 

pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli 

murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama 

disertai tambahan keuntungan. 

Konsep pembiayaan murabahah pada perbankan syari’ah muncul karena 

bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga bank harus 

melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada 
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pihak lainnya yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank bertindak 

selaku penjual disatu sisi , dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian 

akan menjualnya kembali kepada nasabah bank tersebut yang bertindak sebagai 

pembeli dengan harga yang disesuaikan yakni harga beli ditambah margin yang 

disepakati. 

 

4. Karakteristik Pembiayaan Murabahah 

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah yang dipraktekkan oleh 

lembaga keuangan syari’ah adalah: 

a. Akad yang digunakan adalah akad jual beli. Implikasi dari adanya 

transaksi jual beli mengharuskan adanya pembeli, penjual dan barang 

yang dijual. Bank syari’ah sebagai penjual harus menyediakan barang 

untuk nasabah yang dalam hal ini adalah sebagai pembeli. Sehingga 

nasabah berkewajiban untuk membayar barang yang telah diserahkan 

oleh bank syari’ah. 

b. Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (bank syari’ah) tidak 

dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Jadi, harga yang ada 

hanyalah satu yaitu harga yang telah disepakati oleh bank syari’ah dan 

nasabah. 

c. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk marjin 

penjualan yang sudah termasuk harga penjualan. Keuntungan tersebut 

sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak bank dan nasabah. 

d. Pembayaran harga barang dapat dilakukan secara angsuran. Jadi, pihak 

nasabah berhutang kepada pihak bank, karena belum melunasi 
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kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Sedangkan 

angsuran pada pembiayaan murabahah tidak terkait oleh jangka waktu 

pembayaran yang telah ditetapkan. 

e. Dalam pembayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan, karena 

sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang 

pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Sehingga bank syari’ah 

memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengunakan jaminan 

kepada nasabah. 

 

5. Rukun dan Sarat Pembiayaan Murabahah 

Menurut Jumhur Ulama rukun dan syarat jual-beli dalam pembiayaan 

murabahah adalah sebagai berikut: 

a. Rukun 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2) Sighat (lafal ijab dan qabul) 

3) Ada barang yang dibeli 

4) Ada nilai tukar pengganti barang 

b. Syarat murabahah 

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yangditetapkan 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacatatas 

barang sesudah pembelian. 
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5) Penjual harus sudah menyampaikan semua hal yangberkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembeliandilakukan secara 

angsuran. 

 

6. Prinsip Pembiayaan Murabahah 

Menurut Kasmir (2012) prinsip-prinsip atau dasar-dasar pembiayaan 

murabahah adalah 5 C :  

a. Character  

Adalah sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi pembiayaan 

benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 

belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun 

latar belakang yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan 

keluarga, atau hobi, dan status sosial untuk mengetahui kemampuan 

membayar calon nasabah.  

b. Capacity  

Adalah suatu penilaian untuk melihat nasabah dalam kemampuannya 

dalam bidang bisnis yang dihubungkan kemampuannya untuk 

membayar cicilannya kepada pihak bank.  

c. Capital  

Suatu penilaian untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, 

dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari 

segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital 

juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.  
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d. Condition 

Adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi dan 

prospek usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan juga perlu 

mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek 

usaha calon nasabah. Penilaian kondisi dan bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

e. Collateral  

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun yang non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti 

keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu, maka jaminan yang 

dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

 

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan 

Menurut pendapat yang dikemukakan olah Kasmir (2012), faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan terdiri dari 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal.  

a. Faktor internal yang meliputi: 

1) Bunga pinjaman 

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau 

harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. 
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2) Kredit macet (Non Performing Finance) 

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-

cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. 

3) Dana Pihak Ketiga (DPK). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah usaha bank dalam memperoleh 

dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi bank 

tersebut. 

b. Faktor eksternal, yaitu Inflasi. Inflasi adalah kecendrungan 

meningkatnya harga barang pada umumnya secara terus menerus yang 

disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak 

dibandingkan dengan barang dan jasa yang beredar. 

Sedangkan menurut Ismaulandy (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyaluran kredit perbankan terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

a. Faktor internal terdiri dari : 

1) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana dari masyarakat 

atau disebut DPK ini di samping mudah untuk mencarinya juga 

tersedia banyak dimasyarakat. Kegiatan bank setelah menghimpun 

dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk 

pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. 
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2) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan 

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan 

operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula 

sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan 

pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang 

diakibatkan oleh penyaluran kredit. 

3) Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit 

perbankan, dimana semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar 

pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat 

tingginya NPL, perbankan akan lebih berhati - hati (selektif) dalam 

menyalurkan kredit. 

4) Loan Deposit Ratio (LDR) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

5) Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

atas aktiva yang digunakan, sehingga diperkirakan ROA dan kredit 

memiliki. ROA merupakan kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba atas aktiva yang digunakan, sehingga 

diperkirakan ROA dan kredit memiliki. 

b. Faktor eksternal terdiri dari: 

1) Suku bunga   

Suku bunga merupakan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh BI 

sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun simpanan bagi 

bank atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia. 

Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh 

bank akan menyebabkan nasabah tidak tertarik untuk menggunakan 

jasa pelayanan perbankan tersebut dan beralih kepada bank lain 

yang mampu memberikan bunga pinjaman lebih rendah. 

2) Inflasi 

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga meningkat secara terus 

menerus yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Suatu 

perekonomian dikatakan telah mengalami inflasi jika terjadi 

kenaikan harga yang bersifat umum dan berlangsung terus-menerus.  

Meningkatnya inflasi akan menyebabkan masyarakat akan menarik 

dana yang disimpan di bank. Hal ini akan menyebabkan pendapatan 

bank menurun dan kredit yang disalurkan juga menurun, selain itu, 

peningkatan suku bunga pinjaman yang diakibatkan inflasi juga 

akan menghambat bank dalam menyalurkan kreditnya. 
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C. Laporan Keuangan  

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, laporan keuangan adalah suatu penyajian tersetruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.Tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Menurut Kasmir (2012), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya 

adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan 

periode tertentu (untuk laporan laba rugi).  

Berdasarkan kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan di perusahaan yang utama yaitu Neraca dan Laporan Laba-Rugi, 

sedangkan laporan keuangan lainnya hanya merupakan laporan pelengkap yang 

bersifat membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. 

 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012) tujuan penyusunan dan pembuatan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 
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b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu 

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap. 

f. aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

h. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan 

informasi keuangan lainnya. 

 

3. Sifat Laporan Keuangan 

Pecatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus 

dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.Demikian pula dalam hal 

penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu 

sendiri. Sifat laporan keuangan menurut Kasmir (2012) diantaranya adalah 

sebagai berikut :  

a. Bersifat historis 

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun 

dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. 
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Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua 

atau beberapa tahun belakang. 

b. Menyeluruh  

Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap 

mungkin.Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya 

sebagian sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi 

yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. 

 

4. Proses Pencatatan Laporan Keuangan 

Menurut Hasiholan (2010) proses pencatatan laporan keuangan dapat 

dicatat dalam beberapa langkah yaitu : 

a. Mengidentifikasi transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber. 

Misalnya, perusahaan mengidentifikasi adanya pembelian dari tiga 

dokumen yaitu purchase order, bukti penerimaan barang di gudang dan 

tagihan dari pemasok. Ketiga dokumen tersebut harus menunjukkan 

jumlah pembelian yang sama. 

b. Menganalisa transaksi tersebut dan pengaruhnya pada akun. Transaksi 

keuangan pasti akan memiliki dampak kepada lebih dari satu akun, 

misalnya pembelian peralatan secara kredit akan memperngaruhi akun 

peralatan dan utang usaha. 

c. Membuat jurnal, yaitu catatan sistematis transaksi keuangan dalam 

akun-akun yang telah ditentukan. Penjualan haruslah dilakukan sesuai 

dengan urutan waktu peristiwanya. 



 29 

d. Melakukan posting ke buku besar. Posting adalah proses pemindahan 

jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang 

menginformasikan pergerakan saldo setiap akun dari awal sampai 

akhir periode. 

e. Membuat neraca saldo, yaitu daftar akun berserta saldo akhirnya. 

Neraca saldo bermanfaat untuk memeriksa apakah saldo debet sama 

dengan saldo kredit. 

f. Jurnal penyesuaian, adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan 

saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan 

periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan 

beban dari suatu periode dengan periode yang lain. 

g. Laporan Keuangan, adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan 

adalah bagian dari proses pelaporan keuangan 

 

5. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan 

Adapun bentuk-bentuk laporan keungan secara umum adalah sebgi 

berikut: 

a. Laporan posisi keuangan (Neraca) 

Adalah menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu 

tanggal tertentu atau A Moment Of Time, sering disebut per tanggal 

tertentu (Harahap,  2011).  Neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu : 
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1) Aktiva  

Pengertian aktiva menurut Kasmir (2012) merupakan harta atau 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu 

maupun periode tertentu. Klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva 

lancar, aktiva tetap dan aktiva lainnya. 

2) Hutang 

Menurut Munawir (2007 : 18) hutang adalah semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, 

dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan 

yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan yang 

harus dibayarkan, dapat dibagi dua yaituhutang jangka pendek 

(hutang lancar) dan hutang jangka panjang. 

3) Modal 

Menurut Kasmir (2012), merupakan hak yang dimiliki perusahaan. 

Komponen modal yang terdiri dari modal setor, agio saham, laba 

yang ditahan, cadangan laba dan lainnya. 

b. Laporan Laba Rugi 

Menurut Kasmir (2012), merupakan laporan menunjukkan kondisi 

usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dan jumlah 

pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga 

dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. 

Dalam praktiknya komponen pendapatan yang diperoleh dalam 

laporan laba rugi terdiri dua jenis, pendapatan atau penghasilan yang 
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diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan dan pendapatan 

atau penghasilan yang diperoleh dari di luar usaha pokok (usaha 

sampingan) perusahaan. 

c. Laporan Perubahan Modal 

Pengertian laporan perubahan modal menurut Kasmir (2012) adalah 

bagian dari laporan dengan yang mencatat informasi tentang penyebab 

bertambah atau berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 Laporan Arus Kas 

(2009), PSAK 2 mensyaratkan laporan arus kas menyajikan arus kas 

selama periode akuntansi yang relevan, yang diklasifikasikan menjadi 

tiga ketegori aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Fungsi dasar 

Laporan Arus Kas adalah Sebagai alat verifikasi (cross-check) untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaanpertanyaan sehubungan dengan 

posisi kas, sekaligus sebagai alat untuk menilai kelogisan hubungan 

saldo kas di Neraca dengan posisi laba/rugi pada laporan laba-rugi. 

 

6. Akuntansi Perbankan Syariah 

Di dalam PSAK 101 tentang  penyajian laporan keuangan 

syariah  merupakan PSAK yang mengatur penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas 

syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan 

baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan 
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laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.  

Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan 

keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai 

dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud` di PSAK ini adalah entitas yang 

melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-

prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini bukan 

merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus 

(statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawas independen, bank sentral, dan 

sebagainya. 

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap : neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber 

dana penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, 

dan catatan atas laporan keuangan.  Lembaga keuanagan harus menyajikan 

komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama 

entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam komponen 

laporan keuangan diatas.  

Selanjutnya dalam PSAK 102 Akuntansi Murabahah dibuat untuk 

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Transaksi 

murabahah. Ruang lingkup PSAK 102 ini diterapkan untuk lembaga keuangan 

syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai 

penjual maupun pembeli; dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah 

dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.  PSAK 102 ini tidak 
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mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang 

menggunakan akad murabahah.  

 

D. Non Performing Finance (NPF) 

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan 

pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2008). NPF mencerminkan risiko 

kredit, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang 

ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2008).  

Ali (2008) menambahkan bahwa keberadaan NPF dalam jumlah yang 

banyak memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar 

tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPF). Resiko yang dihadapi bank 

merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan default risk atau 

resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus 

diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% dari total kreditnya. 

Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam 

menyalurkan kredit (Sentausa, 2009).   

Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus 

diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan 

kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesehatannya (Harlen dan Setyawan, 2008).  
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Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat 

kolektibilitas kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai 

sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah 

ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik 

ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Syahyunan, 

2009). 

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan 

menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok 

atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang 

diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR 

tahun 1998. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, 

yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Surat 

Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998). 

Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat 

mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan Non 

Performing Finance (NPF) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah 

(dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang 

disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yanag mengalami 

kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur 

maupun faktor ketidaksengajaan  yang berasal dari faktor luar. Komponen kredit 

bermasalah di atas merupakan kredit yang kolektibilitasnya digolongkan ke dalam 

tingkat kurang lancar, diragukan, dan macet. Bank yang mengalami peningkatan 
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penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya Non Performing Finance 

(NPF) yang meningkat sejalan dengan beban (Meydianawathi, 2008).   

Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPF yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

jumlah modal yaitu pembagian dividen yang tidak seimbang dengan laba yang 

ditahan karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan 

disalurkan kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008). 

Rasio non performing finance (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                     Pembiayaan Bermasalah 

NPF =                                                        100% 

 Total Pembiayaan 

 

 

E. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Menurut Kasmir (2012), sumber dana bank adalah usaha bank dalam 

menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu 

sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Hal ini 

sesuai dengan fungsi bank bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan 

sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan, maka sumber-sumber dana bank 

juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri. 

Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual atau memberikan 

pinjaman, bank harus terlebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana 

sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Pembiayaan 

operasi bank diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung dari bank 

itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga 
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lainnya. Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan 

sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank (Kasmir, 2012). 

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa dalam mencari sumber-sumber dana, 

bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk 

memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh dana tersebut. Praktik dana yang tersedia sangat beragam 

dengan berbagai macam persyaratan.  

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2008), jenis-jenis sumber dana bank 

terdiri dari : 

a. Dana sendiri (dana pihak kesatu) 

Sumber dana ini berasal dari modal bank itu sendiri. Modal 

sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang 

sahamnya. Apabila saham yang terdapat belum habis terjual, 

sedangkan kebutuhan akan dana masih perlu, maka dapat dilakukan 

dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. 

Secara garis besar dapat disimpulkan sumber dana yang berasal dari 

bank itu sendiri terdiri dari : 

1) Setoran modal dari pemegang saham 

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana 

tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
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2) Cadangan-cadangan bank 

Merupakan cadangan laba tahun sebelumnya yang tidak 

dibagi kepada pemegang saham. Digunakan untuk antisipasi laba 

masa yang akan datang. 

3) Laba bank yang belum dibagi 

Merupakan laba yang memang belm dibagikan pada tahun 

yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal 

untuk sementara waktu. 

4) Agio Saham 

Adalah selisih lebih setoran pemegang saham diatas nilai 

nominalnya dalam hal saham dikeluarkan dengan nilai nominal 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2008). 

b. Dana pinjaman dari pihak luar bank (dana pihak kedua) 

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank 

mengalami kesulitan dalam pencarian dana selain dana pihak ketiga 

dan dana yang berasal dari bank sendiri. Pencarian dana ini relative 

lebih mahal dan hanya sementara waktu. Dana ini digunakan untuk 

membiayai transaksi-transaksi tertentu. Kuncoro dan Suhardjono 

(2008:152), sumber dana ini terdiri dari : 

1) Kredit likuiditas bank Indonesia 

Merupakan kredit yang diberikan oleh BI kepada bank yang 

membutuhkan dana guna memenuhi penarikan-penarikan yang 

dilakukan oleh nasabah. 
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2) Pinjaman antar bank 

Untuk memenuhi kebutuhan dananya, bank dapat pula 

melakukan pinjaman dari bank lainnya. 

3) Surat berharga pasar uang 

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU dan 

kemudian diperjual   belikan   kepada   pihak  yang berminat, baik  

perusahaan keuangan maupun non-keuangan (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2008). 

c. Sumber dana masyarakat (dana pihak ketiga) 

Dana pihak ketiga (DPK) adalah sumber dana ini merupakan 

sumber dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini adalah 

dana yang sangat penting dalam kegiatan operasi suatu bank dan 

merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini.  Pentingnya sumber dana dari 

masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan 

sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang yang 

disebut juga dengan “dana pihak ketiga” ini disamping mudah 

mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Untuk memperoleh 

sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai 

jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis 

dimaksudkan agar para nasabah mmpunyai banyak pilihan sesuai 

dengan tujuannya masing-masing (Kuncoro dan Suhardjono, 2008). 
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Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi kedalam 

tiga jenis, yaitu : 

1) Simpanan giro 

Simpanan Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 

pemindahbukuan (Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 

1998). 

2) Tabungan 

Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek 

maupun bilyet giro (Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 

1998). 

3) Simpanan deposito 

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

dengan bank (Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998). 

 

F. Return On Asset (ROA) 

Menurut Kasmir (2012), Return on Assets (ROA) atau dalam bahasa 

Indonesia sering disebut dengan tingkat pengembalian aset adalah rasio 

profitabilitas yang menunjukan persentase keuntungan (laba bersih) yang 

diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata 
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jumlah aset. Dengan kata lain, Return on Assets atau sering disingkat dengan 

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu 

perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu 

periode. Return on Assets (ROA) dinyatakan dalam persentase (%). 

Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah 

menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba 

bagi perusahaan itu sendiri. Rasio Return on Assets (ROA)  ini dapat membantu 

manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu 

mengkonversi investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba (profit).  

Tingkat pengembalian aset atau Return on Assets (ROA) ini sebenarnya 

juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on investment) bagi 

suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital assets) seringkali 

merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang 

atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau 

imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang 

diperolehnya. 

Return on Assets (ROA) atau tingkat pengembalian aset ini dihitung 

dengan cara membagi laba bersih perusahaan (biasanya pendapatan tahunan) 

dengan total asetnya dan ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Ada dua cara 

umum dalam menghitung Return on Assets (ROA)  yaitu dengan menghitung total 

aset pada tanggal tertentu atau dengan menghitung rata-rata total aset (average 

total assets) (Kasmir, 2012). 
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Return on Assets (ROA) sebagai indikator performance suatu bank 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektivan bank dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki 

oleh bank.  Semakin tinggi Return on Assets (ROA) semakin tinggi pula 

keefektivan bank dalam menghasilkan laba. Menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besarnya rasio Return on Assets 

(ROA) perbankan yang baik berada diatas 1,5%. Secara sistematis menurut 

pengukuran rasio Return on Assets (ROA) dapat dihitung dengan rumus :  

ROA =   Laba Bersih    X 100 % 

               Total Asset 

 

G. Inflasi 

Menurut Karim (2008) inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang atau 

komoditas dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Infl asi dapat 

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadi peningkatan nilai unit 

penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika terjadi 

penurunan unit penghitungan moneter terhadap barang/komoditas dan jasa disebut 

deflasi (deflation).  

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation). Menurut Sukirno 

(2009) tingkat inflasi adalah presentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun 

tertentu berbanding  dengan tahun sebelumnya. Penggolongan inflasi menurut 

tingkat keparahannya dalam Karim (2008), yaitu sebagai berikut: 

1. Moderated inflation; cirinya adalah kenaikan tingkat harga yang 

lambat. 
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2. Galloping Inflation; inflasi terjadi pada tingkat 20% sampai 200% per 

tahun. 

3. Hyper Inflation; inflasi terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu 

jutaan sampai triliunan persen per tahun. 

Penyebab terjadinya inflasi menurut Karim (2008) yaitu, Natural Inflation 

dan Human Error Inflation (Natural Inflation adalah inflasi yang terjadi karena 

sebab-sebab alamiah dan manusia tidak dapat mencegahnya. Human Error 

Inflation adalah inflasi terjadi karena kesalahan manusia), Actual/ Anticipated/ 

Expected Inflation dan Unanticipated/ Unexpected Inflation (Excepted Inflation 

memiliki ciri tingkat suku bunga pinjaman riil sama dengan tingkat suku bunga 

pinjaman nominal dikurangi inflasi.  

Unexpcted Inflation terjadi saat tingkat suku bunga pinjaman nominal 

belum merefl eksikan kompensasi terhadap efek inflasi), Demand Pull/ Cost Push 

Inflation (Demand Pull Inflation diakibatkan oleh perubahan permintaan agregat 

barang dan jasa. Cost Push Inflation adalah inflasi yang terjadi karena perubahan 

penawaran agregat barang dan jasa), Spiralling Inflation (Inflasi yang diakibatkan 

oleh inflasi yang terjadi sebelumnya dan begitu seterusnya), Imported Inflation 

dan Domestic Inflation (Imported Inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut 

dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar 

perdagangan internasional. Domestic Inflation merupakan inflasi yang hanya 

terjadi di dalam suatu negara yang tidak mempengaruhi negara-negara lainnya). 
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Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi, secara teori inflasi dapat 

melemahkan semangat menabung masyarakat, meningkatkan kecenderungan 

berbelanja dan mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif (Karim, 

2008). Disisi lain, ini berarti bahwa masyarakat beranggapan tidak ada perbedaan 

bonus wadi’ah dan bagi hasil mudharabah. Pada masa inflasi, masyarakat akan 

menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenu hi kebutuhan, 

sehingga dana yang dihimpun perbankan akan menurun, diikuti penurunan dalam 

penyaluran pembiayaan perbankan (Muttaqiena, 2013). 

Umumnya tingkat inflasi menunjukkan persentase suatu perubahan pada 

tingkat harga rata-rata tertimbang atas barang dan jasa dalam perekonomian suatu 

negara. Berikut merupakan formula dama menentukan tingkat inflasi: 

 

Inflasi =     X 100 

Keterangan: 

IHKt = IHK pada tahun t 

IHKt-1=IHK sebelum tahun t 

 

H. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) 

UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan 

pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk meperluas pilihan-pilihan bagi 

penduduk. Semakin cepat pembangunan manusia dengan cara pemerataan 

pendidikan dan kesehatan maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai 

peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja. 

Pidato Theodore, W. Schultz dalam Savitri (2013) yang berjudul 

“Investmentin Human Capital” di hadapan para ahli ekonomi dan pejabat yang 

IHKt – IHKt – 1 

IHKt 
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tergabung dalam American Economic Assosiation merupakan peletak dasar teori 

atau konsep modal manusia (human capital concept). Konsep ini pada intinya 

mennyiratkan bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital 

sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, 

dan material.  

Manusia sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, 

gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti 

bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai alat-alat tertentu, human 

capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk 

investasi SDM, diantaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman 

kerja, kesehatan, dan gizi serta transmigrasi. 

Modal manusia sendiri memiliki enam komponen yaitu: (1) Modal 

intelektual; (2) Modal emosional; (3) Modal sosial; (4) Modal ketabahan,               

(5) Modal moral; dan (6) Modal kesehatan. Keenam komponen modal manusia ini 

akan muncul dalam sebuah kinerja yang optimum jika disertai oleh modal 

kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kerja 

yang mendukung. 

Tahun 1990, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP sebagai suatu indikator yang dapat 

menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan 

representatif. Secara singkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human 

Development Index (HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat 

perkembangan manusia) dari hasil pembangunan ekonomi. Angka IPM berkisar 
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antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan 

indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, 

UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke 

dalam tiga golongan, yaitu: 

1. IPM < 50 (rendah) 

2. 50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah) 

3. IPM ≥ 80 (tinggi) 

Tujuan pengukuran IPM sendiri secara singkat diantaranya: 

1. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan 

manusia dan perluasan kebebasan memilih. 

2. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut 

sederhana. 

3. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah 

indeks dasar. 

4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. 

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata 

sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar 

manusia dalam memperluas pilihanpilihan. Rumus umum yang dipakai adalah 

sebagai berikut (UNDP, 2013): 

IPM= 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)…………….(3) 

Di mana : 

X1 = Indeks Harapan Hidup 

X2 = Indeks Pendidikan 
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X3 = Indeks Standart Hidup Layak 

Menurut UNDP teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu 

Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika lahir, yang 

dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi ilmu pengetahuan yang 

diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah, kedua komponen 

tersebut membentuk Indeks Pendidikan. Dimensi standar hidup layak ditunjukan 

oleh pengeluaran riil perkapita, yang dibakukan dalam Indeks Pendapatan. 

 

I. Pandangan Islam Tentang Perbankan Syariah 

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum islam 

yang bersumber dari Al-Quran, As-sunnah, Ijmak dan Qiyas. Kegiatan 

operasional bank syariah harus mematuhi perintah dan larangan dalam Al-Quran, 

As-sunnah, Ijmak dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank 

syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang 

berbunyi: 

                      

                                

                              

                

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
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Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah :  275). 

 

Itulah sebabnya, keberadaan perbankan syariah menjadi solusi keuangan 

terbaik bagi masyarakat kita karena secara koseptual, system keuangan perbankan 

syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan 

perbankan syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan 

kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.  

Dalam islam, riba sangat dilarang, sedangkan konsep perbankan syariah 

sendiri sangat berhati-hati mengenai masalah riba, sebagaimana telah di atur 

dalam alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 278   : 

                        

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman (Q.S Al-Baqarah : 278). 

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan 

bertakwa kepada Allah yang salah satu caranya adalah dengan meninggalkan riba. 

Karena riba dapat menjauhkan hambanya dari keridhaan-Nya. Sedangkan di 

dalam hadis nabi telah dijelaskan bahwa: 

الُّصْلُح َجاِئٌز َبْيَي اْلُوْسِلِوْيَي ِإّاَل ُصْلًحا َحَزَم َحَلاّاًل َأْو َأَحَّل َحَزاًها 

َواْلُوْسِلُوْىَى َعَلى ُشُزْوِطِهْن ِإّاَل َشْزًطا َحَزَم َحَلاّاًل َأْو َأَحَّل َحَزاًها}رواه 

 الّتزهذي{

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
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kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram (HR. Tarmizi). 

   

Hadis di atas  digunakan sebagai landasan untuk berbagai kegiatan dalam 

Keuangan dan Perbankan Syari'ah seperti Giro, Tabungan, Murabahah, Jual-Beli 

Saham, Jual-Beli Isthisna', Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, 

Pembiayaan  Ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Uang Muka dalam Murabahah, 

sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, prinsip 

distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, diskon 

dalam Murabahah, sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 

dan lain-lain. 

Salah satu pembiayaan syariah oleh perbankan syariah adalah pembiayaan 

murabahah. Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang 

dibenarkan oleh syari’at islam dan merupakan implementasi dari muamalah 

tijariyah (interaksi bisnis). Adapun dasar hukum yang membolehkan jual beli 

murabahah adalah Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275. 

                

Artinya: Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  
 

Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 29. 

                      

          

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
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J. Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1  

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti / 

Tahun 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

Mizan / 2017 Pengaruh DPK, 

CAR, NPF dan 

ROA Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah Pada 

Bank Umum 

Syariah 

- DPK 

- CAR 

- NPF   

- ROA 

- Pembiayaan 
Murabahah 

Hasil analisis secara 

keseluruhan pada saat 

periode penelitian 

menunjukkan bahwa dana 

pihak ketiga dan Non 

Performing Financing 

(NPF) berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyaluran pembiayaan 

murabahah, sebaliknya 

variabel Capital Adequacy 

rasio (CAR), Return On 

Assets (ROA), Debt to 

Equity Rasio (DER ) tidak 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan murabahah 

pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

Nurimansyah 

Setivia Bakti 

/2017 

Analisis DPK, 

CAR, NPF dan 

ROA Terhadap 

Pembiayaan  Pada 

Perbankan Syariah 

- DPK 

- CAR 

- NPF   

- ROA 

- Pembiayaan  

Berdasarkan penelitian 

diperoleh hasil bahwa uji F 

yang dilakukan 

menyatakan bahwa semua 

variabel bebas yang terdiri 

dari Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Return On 

Assets (ROA), Non 

Performing Financing 

(NPF) berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan Bank Umum 

Syariah.  

Murniati  dan  

Firsta / 2017 

Pengaruh DPK, 

NPF, CAR DAN 

ROA Terhadap 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah Pada 

Bank Syariah 

- DPK 

- NPF 

- CAR   

- ROA 

- Pembiayaan 
Mudharabah 

dan 

Analisis data dengan 

regresi logistik dan uji t 

untuk melihat Pengaruh 

DPK, NPF, CAR dan 

ROA terhadap 

Pembiayaan Mudharabah 

dan Musyarakah pada 



 50 

Mandiri Periode 

2011-2016 

Musyarakah Bank Syariah Mandiri 

Periode 2011-2016 

Baherti Ingki 

Pramesti / 

2016 

Analisis Pengaruh 

NPF, CAR, FDR 

dan ROA Terhadap 

Pembiayaan 

Mudharabah Pada 

Bank Umum  

Syariah di 

Indonesia  

- NPF 

- CAR 

- FDR  

- ROA 

- Pembiayaan 

Mudharabah 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dana 

PihakKetiga (DPK), 

Return On Asset (ROA) 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan 

mudharabahah Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 

0,05.  

Anggara Dwi 

Sulistya / 

2017 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK), Non 

Performing 

Finance (NPF) dan 

Financing To 

Deposit Ratio 

(FDR) Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah Pada 

Perusahaan 

Perbankan Syariah 

di Indonesia 

- Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

- Non 
Performing 

Finance 

(NPF) 

- Financing To 
Deposit Ratio 

(FDR) 

- Pembiayaan 
Murabahah 

Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Non Performing 

Finance (NPF)  

berpengaruh positif 

terhadap pembiayaan 

Murabahah sedangkan 

Financing To Deposit 

Ratio (FDR) tidak 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan Murabahah 

Ratu Vien 

dan Ade 

Sofyan /  

Analisis Pengaruh 

Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy 

Ratio, Non 

Performing 

Financing, Modal 

Sendiri dan Marjin 

Kuntungan 

Terhadap  

Pembiayaan 

Murabahah  

- Pihak Ketiga 

- Capital 
Adequacy 

Ratio 

- Non 
Performing 

Financing 

- Modal Sendiri 

- Marjin 

- Pembiayaan 
Murabahah 

Berdasarkan uji simultan, 

maka Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio, 

Non Performing 

Financing, Modal Sendiri 

dan Marjin secara 

bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah 

pada Bank Umum Syariah 

(BUS) 

Debbi 

Chyntia 

Ovami / 

2017 

Pengaruh 

Performing 

Finance Terhadap 

Pembiayaan 

Muryarakah  

- Performing 
Finance 

- Pembiayaan 
Muryarakah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Non 

Performing Financing 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

Pembiayaan Musyarakah 
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K. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah  

Non Performing Finance (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan 

pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2008). NPF mencerminkan risiko 

kredit, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko kredit yang 

ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2008).  

Keberadaan NPF dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan 

sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, 

bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan 

kredit bermasalah (NPF). Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak 

terbayarnya kredit yang disebut dengan default risk atau resiko kredit. Menurut 

Kasmir (2012), salah satu  faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 

permbiyaan  perbankan dipengaruhi oleh 2 faktor salah yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya adalah faktor Kredit macet (Non 

Performing Finance). 

H1 : Diduga NPF berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah 

pada perbankan syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 

 

2. Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah  

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting dalam 

kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini.  Pentingnya sumber dana dari 
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masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber 

dana yang paling utama bagi bank. Menurut Kasmir (2012), salah satu  faktor 

yang mempengaruhi penyaluran kredit permbiyaan  perbankan dipengaruhi oleh 2 

faktor salah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya 

adalah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK). 

H2 : Diduga DPK berpengaruh  secara parsial terhadap pembiayaan murabahah 

pada perbankan syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 

 

3. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Murababah 

Tingkat pengembalian aset atau Return on Assets (ROA) ini sebenarnya 

juga dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi (return on investment) bagi 

suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal (capital assets) seringkali 

merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang 

atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya atau 

imbal hasilnya diukur dalam bentuk laba atau keuntungan (profit) yang 

diperolehnya.  

Menurut Kasmir (2012), salah satu  faktor yang mempengaruhi penyaluran 

kredit permbiyaan  perbankan dipengaruhi oleh 2 faktor salah yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Salah satu faktor internalnya adalah faktor ROA (Return on 

Asset). 

H3 : Diduga ROA berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah 

pada perbankan syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 
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4. Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah 

 

Menurut Sukirno (2004: 27) tingkat inflasi adalah presentase kenaikan 

harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding  dengan tahun sebelumnya.  

Penyebab terjadinya inflasi menurut Karim (2008) yaitu, karena sebab-sebab 

alamiah dan manusia tidak dapat mencegahnya.  Menurut Kasmir (2012), salah 

satu  faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit permbiyaan  perbankan 

dipengaruhi oleh 2 faktor salah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah 

satu faktor eksternalnya adalah faktor Kredit macet (Non Performing Finance). 

H4 : Diduga inflasi berpengaruh  secara parsial terhadap pembiayaan murabahah 

pada perbankan syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 

 

5. Pengaruh IPM Terhadap Pembiayaan Murabahah 

Secara singkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human 

Development Index (HDI) adalah indikator untuk mengukur kualitas (derajat 

perkembangan manusia) dari hasil pembangunan ekonomi. Angka IPM berkisar 

antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan 

indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.  

H5 : Diduga IPM berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan murabahah 

pada perbankan syariah BUMN di Indonesia periode Januari 2015 – 

Desember 2017. 
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6. Pengaruh NPF, DPK, ROA, Inflasi dan IPM  Terhadap Pembiayaan 

Murabahah 

Menurut pendapat yang dikemukakan olah Kasmir (2012), faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan terdiri dari 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor internal yang meliputi (1) bunga 

pinjaman,  (2) Kredit macet (Non Performing Finance), (3) Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan faktor eksternal, yaitu Inflasi. Inflasi adalah kecendrungan 

meningkatnya harga barang pada umumnya secara terus menerus yang disebabkan 

oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang dan 

jasa yang beredar. 

H6 : NPF, DPK, ROA, Inflasi dan IPM berpengaruh secara simultan terhadap 

pembiayaan murabahah pada perbankan syariah BUMN di Indonesia 

periode Januari 2015 – Desember 2017. 

 
 

L. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, gambar berikut merupakan kerangka 

pemikiran penelitian ini.  
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Gambar II.1 

Kerangka Penelitian 
 

          Variabel Independen     Depend Variabel Dependen 
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Keterangan: 

 

 = Pengaruh secara parsial 

                    = Pengaruh secara simultan 

NPF (X1) 

Pembiayaan 

Murabahah           

(Y) 

DPK (X2) 

ROA (X3) 

Inflasi (X4) 

IPM (X5) 


