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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perbankan Syariah 

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir; 2008) 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah 

yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam 

rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 

prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Budisantoso dkk ; 2015)  

Didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan juga tentang 

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang No.10 Tahun 

1998 tentang perbankan dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah menjadi dasar hukum penerapan dual banking system di 

Indonesia.
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Dual banking system adalah dua sistem perbankan (konvensional dan 

syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai 

peraturan Undang-undang yang berlaku. Perbankan syariah hadir sebagai 

alternatif pilihan jasa perbankan bagi masyarakat yang selama ini mempersoalkan 

keberadaan bunga bank sebagai riba. 

Dengan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank 

syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat yang menggunakan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah 

yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis dalam melaksanakan mekanisme 

kegiatannya. 

Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan pada prinsip syariah 

dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan 

atau jasa dari dana. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank 

berdasarkan pada prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam 

menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. 

Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan 

di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Dalam 

hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan 

terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank yang menerapkan prinsip 

syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar 

perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. (Budisantoso dkk; 

2015). 
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2.1.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah 

Dalam agama Islam larangan terhadap riba atau bunga sudah jelas tertera 

di Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itulah diciptakan bank syariah agar 

kebutuhan pengelolaan dana masyarakat dapat terpenuhi tanpa melanggar hukum 

Allah SWT. Ayat yang Al-Quran yang menjadi dasar hukum bank syariah 

diantaranya yaitu: 

QS. Al-Baqarah ayat 275 : 

 

“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), 

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.” 
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QS. An-Nisa ayat 161 : 

 
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah 

dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan 

jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara 

mereka itu siksa yang pedih.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa Allah mengharamkan riba dan 

menjanjikan azab yang pedih bagi pemakan riba. Oleh karena itu, dengan adanya 

bank syariah diharapkan agar manusia dapat tetap menggunakan fasilitas 

perbankan tanpa harus terkena riba. 

Adapun masalah perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam 

perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur perbankan syariah adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 

Undang-Undang ini adalah hukum pertama yang menjadi asas kegiatan 

perbankan baik konvensional maupun syariah. Pasal ini diantaranya menjelaskan 

tentang perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. 
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2. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 

Dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta 

bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas 

keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan islam untuk melakukan 

segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional. 

3. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 

Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari 

undang-undang no 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank 

syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat. khususnya berada di 

pasal 6. 

4. Undang- Undang No 23 Tahun 2003 

Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan bank 

berbasis syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank 

Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat anturan serta fasilitas-

fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan 

mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank syariah.  

5. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 

Undang-undang inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, 

Didalamya disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank 

syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh 

masing-masing bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan 

bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya bank syariah melakukan 
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penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut 

berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam. 

6. Peraturan Bank Indonesia 

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia 

karena merupakan Bank Sentral yang memegang kendali moneter. Dalam hal ini 

Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan bank syariah 

di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain : 

a. PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan penghimpunanan dana dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa dari Bank syariah. 

b. PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang 

menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-

prinsip syariah.  

2.1.2 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah 

suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. (Fahmi; 2012) 
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Kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi manajemen, dalam hal ini 

manajemen keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan 

keuntungan. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun  

menyalurkan dana. Kinerja bank juga dapat menunjukkan kekuatan dan 

kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan usaha bank, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar 

untuk perbaikan dimasa yang akan datang. (Susanto; 2016) 

Menurut Kasmir (2011), untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, 

dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank tersebut secara 

periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode 

tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, 

pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank 

tersebut. Setiap laporan yang disajikan haruslah sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, maka perlu 

dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. 

2.1.3 Rasio Profitabilitas Bank 

2.1.3.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2011), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas 

juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau 
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manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak 

yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. 

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba 

menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan 

usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut (Dhika; 2010).  

Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan modal bank dalam 

menghasilkan keuntungan, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat 

mencerminkan efisien yang tinggi pula. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas 

bank memperoleh laba, di samping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan 

keuangan, rasio profitabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat 

keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-

sumber modal bank (Pandia; 2012).  

Menurut peraturan Bank Indonesia profitabilitas adalah salah satu unsur 

yang terutama dinilai dalam penentuan tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat 

adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus 

meningkat di atas standar yang ditetapkan (Suryani; 2011). Salah satu indikator 

yang paling umum digunakan dalam pengukuran laba perbankan adalah rasio 

Return On Assets (ROA) karena profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat sehingga ROA lebih 

mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank dibandingkan dengan rasio 

profitabilitas yang lain. 
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2.1.3.2 Tujuan Rasio Profitabilitas   

Menurut Kasmir (2010) dalam Lailiyah (2017), tujuan penggunaan rasio 

profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:  

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu.  

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang.  

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu  

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

2.1.3.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas   

Rasio profitabilitas terdiri dari (Syafri; 2008) dalam (Adiyadnya; 2016) :   

1. Gross Profit Margin (GPM), merupakan rasio yang mengukur efisiensi  

pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien.  

2. Net Profit Margin (NPM), rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan.   

3. Operating Return on Assets (OPROA), digunakan untuk mengukur tingkat 

kembalian dari keuntungan operasional perusahaan terhadap seluruh asset 

yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasional tersebut. 

4. Return on Asset (ROA), merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 
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5. Return on Equity (ROE), merupakan perbandingan antara laba bersih 

sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan 

atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.  

6. Earning Power adalah hasil kali net profit margin dengan perputaran 

aktiva. Earning Power merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. 

2.1.4 RETURN ON ASSET (ROA) 

2.1.4.1 Pengertian Return On Assets (ROA) 

Menurut Sutrisno (2012) Return On Asset atau pengembalian atas asset 

adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan semua aktiva (asset) yang dimiliki oleh perusahaan.  

Rasio imbalan aktiva (return on asset ratio) merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan. Analisis ROA mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang ada, setelah 

biaya-biaya modal (biaya yang digunakan dalam mendanai aset) (Hanafi; 2012).  

ROA menujukkan keefisienan perusahaan dalam mengelola seluruh 

aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari bi.go.id, tujuan dari rasio ROA 

adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. 

Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen bank dalam 

hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan 

pengeluaran biaya. 
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Tabel 2.1  

Kriteria Penilaian Peringkat ROA 

Peringkat 1 ROA > 1,5% 

Peringkat 2 1,25% < ROA   1,5% 

Peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% 

Peringkat 4 < ROA ≤ 0,5% 

Peringkat 5 ≤ 0% 

Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On Asset (ROA) 

Besarnya Return On Asset (ROA) akan berubah kalau ada perubahan 

pada profit margin atau assets turnover, baik masing-masing atau keduanya. 

Dengan demikian maka pemimpin perusahaan dapat menggunakan salah satu atau 

keduanya dalam rangka usaha untuk memperbesar Return On Asset (ROA). 

Menurut Munawir (2007) besarnya Return On Asset (ROA) dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu : 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untuk operasi). 

2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur 

tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan 

dengan penjualannya. 

2.1.5 Variabel Ekonomi Makro 

Djamil (1989) dalam Sahara (2013), menjelaskan bahwa ekonomi makro 

menganalisa keadaan seluruh kegiatan  perekonomian. Bank dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya tidak dapat terhindar dari pengaruh perekonomian secara 
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makro. Ada beberapa faktor ekonomi makro yang memiliki hubungan dengan 

profitabilitas bank syariah.  

2.1.6 Inflasi 

2.1.6.1 Pengertian Inflasi 

Inflasi didefnisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus menerus (kontiniu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya mata uang secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap 

sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan 

moneter terhadap suatu komoditas. (Naf’an: 2014) 

Kasmir (2010) dalam Maulana (2015) menyatakan inflasi adalah proses 

kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus dalam waktu periode yang 

diukur dengan menggunakan indeks harga. Tingkat pengembalian investasi saham 

berkorelasi positif dengan nilai riil dan tingkat pengembailian investasi 

berkorelasi negatif dengan tingkat suku bunga dan inflasi.  

Tandelilin (2010) dalam Maulana (2015) menyebutkan inflasi yang 

meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. 

Oleh karena itu, risiko inflasi juga bisa disebut risiko daya beli. Jika inflasi 

mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi 

untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. 
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2.1.6.2 Jenis-Jenis Inflasi 

Terdapat berbagai macam jenis inflasi. Beberapa kelompok besar dari 

inflasi adalah : 

1. Policy incuded, disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga 

bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara 

pembiayaannya. 

2. Cost-push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa 

terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat 

penggunaan kapasitas produksi rendah. 

3. Demand-pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang 

berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. 

4. Inertial inflaton, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai 

kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan, 

dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, 

kenaikan inflasi akan terus berlanjut. 

Purnomo (2013) menyatakan indikator inflasi berdasarkan international 

best practice, antara lain:  

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indikator utama inflasi yang 

paling sering digunakan.  

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Harga Pergadangan Besar dari 

suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara 

penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar 

berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. 
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3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) Menggambarkan pengukuran 

level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam 

suatu wilayah ekonomi atau suatu Negara.  

Sukirno (2003) mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat 

keparahannya, yaitu :  

Tabel 2.2 

Tingkat Inflasi 

Keterangan Persentase Inflasi 

Inflasi Ringan < 10% setahun 

Inflasi Sedang 10 % - 30 % setahun 

Inflasi Berat 30 % - 100 % setahun 

Hiperinflasi > 100 % setahun 

Sumber : data diolah, 2017 

2.1.6.3 Teori Inflasi dalam Islam 

Menurut para ekonom islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena (Lailiyah; 2017) :  

a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi 

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

unit penghitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset 

keuangan akibat beban dari inflasi tersebut.  

b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save).  

c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer 

dan barang-barang mewah (naiknya Marginal Propensity to Consume).  
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d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan 

kekayaan. 

2.1.7 Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance (sinyal) kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada 

operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas 

(liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional 

kebijakan moneter. 

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan 

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

bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga 

deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.  Dengan 

mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia 

pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan 

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan 

menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan (bi.go.id, 2016). 

Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat 

harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam 

masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh 

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/agenda/rapat-dewan-gubernur
http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/proyeksi-likuiditas-harian
http://www.bi.go.id/
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pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan demikian 

suku bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang yang beredar 

sehingga permintaan agregatpun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi. 

Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara ini memiliki 

kewenangan atau otoritas untuk menetapkan tingkat suku bunga yang kita kenal 

dengan BI rate. Suku bunga tersebut ditetapkan sebagai acuan atas suku bunga 

pinjaman dan simpanan. Bank-bank di Indonesia, harus melihat suku bunga BI 

sebagai dasar dalam menetapkan bunga pinjaman maupun bunga simpanan 

(deposito), namun BI rate tidak bersifat memaksa (bi.go.id, 2016). 

2.1.8 Produk Domestik Bruto (PDB) / Gross Domestic Product (GDP) 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam negara dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang 

dimiliki oleh penduduk/perusahaan negara (Sukirno; 2004) dalam (Sistiyarini; 

2016). Pada dasarnya PDB mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah 

(negara) secara geografis. Selain itu PDB juga digunakan untuk mengukur nilai 

pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada 

dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB juga 

dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau 

untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat (Sodiq; 2014). 

PDB hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang 

dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk 

diproses lagi dan dijual lagi, barang dan jasa intermediate tidak dimasukkan 

http://www.bi.go.id/
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dalam PDB untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan 

ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali. 

Produk Domestik Bruto merupakan indikator makroekonomi yang juga 

mempengaruhi profitabilitas bank. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan 

pendapatan masyarakat sehingga kemampuaan untuk menabung (saving) juga ikut 

meningkat. Peningkatan saving ini akan menaikkan jumlah Dana Pihak Ketiga 

sehingga mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Teori Keynes menyatakan 

tabungan dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang 

diterima masyarakat bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga (Sukirno; 2003) dalam 

(Sodiq; 2014). 

Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi atas PDB Riil (real Gross Domestic 

Product) yang merupakan nilai produksi seluruh barang dan jasa pada harga 

konstan, dan PDB Nominal (nominal Gross Domestic Product) yang merupakan 

nilai produksi seluruh barang dan jasa berdasarkan harga yang tengah berlaku. 

PDB Riil lebih baik dibandingkan dengan PDB Nominal dalam mengukur 

kesejahteraan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan PDB riil tidak 

dipengaruhi oleh perubahan harga, maka PDB Riil merupakan ukuran yang tepat 

untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian 

(Adiyadnya dkk; 2016). 

Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari 

kinerja perekonomian, hal ini bisa dilihat dari tujuan PDB yaitu untuk meringkas 

aktivitas ekonomis dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. 
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Ada dua sudut pandang dalam melihat PDB. Yang pertama adalah dengan melihat 

PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Cara lain 

untuk melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa 

perekonomian. Dari kedua sudut pandang tersebut, dapat terlihat jelas mengapa 

Produk Domestik Bruto merupakan cerminan dari kinerja ekonomi (Mankiw; 

2007). 

2.1.9 Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai valuta asing atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan 

jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata 

uang asing. (Sukirno, 2002) dalam Saputra (2015). Nilai tukar valas akan 

menentukan imbal hasil investasi riil. Mata uang yang menurun secara jelas akan 

mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari 

jenis investasi apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan 

operasional bank. Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank 

syariah juga akan menurun. Dan untuk selanjutnya akan berpengaruh terhadap 

rasio keuangan bank (Rosanna, 2007) dalam Saputra (2015). 

Nilai tukar mata uang ditentukan oleh relasi penawaran-permintaan 

(supply-demand) atas mata uang tersebut. Jika permintaan atas sebuah mata uang 

meningkat, sementara penawarannya tetap atau menurun, maka nilai tukar mata 

uang itu akan naik. Sebaliknya jika penawaran sebuah mata uang meningkat, 

sementara permintaannya tetap atau menurun, maka nilai mata uang itu akan 

melemah (Adiyadnya dkk; 2016). 
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Bank Indonesia sebagai bank sentral mengumumkan kurs transaksi BI 

setiap hari. Kurs Transaksi BI disajikan dalam bentuk kurs jual dan kurs beli valas 

terhadap rupiah, digunakan sebagai acuan transaksi BI dengan pihak ketiga seperti 

pemerintah. Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau masyarakat 

yang akan membelinya. Kurs beli adalah perbandingan nilai tukar mata uang 

suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya 

atau masyarakat yang akan menjualnya (Hasibuan; 2006) dalam Lailiyah (2017). 

Titik tengah kurs transaksi BI menggunakan Kurs Referensi. Kurs tengah yaitu 

nilai kurs antara kurs jual dan kurs beli.  

Sistem kurs yang diterapkan pada setiap negara tidaklah sama, tergantung 

kepada keijakan moneter negara yang bersangkutan. Sistem kurs ini terdiri dari 

(Hasibuan; 2006) dalam Lailiyah (2017)  

a. Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah suatu sistem kurs 

dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara uang suatu Negara 

terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap dolar amerika (USD).  

b. Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate adalah kurs atau 

harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar kekuatan pasar 

(supply and demand).  

c. Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate 

system adalah sistem kurs yang ditentukan terlebih dahulu nilai tukar 

tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan kemudian 

dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. 
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Saat ini, Indonesia menggunakan kurs referensi dalam menentukan nilai 

tukar. Kurs referensi tersebut adalah Jakarta Interbank Spot Dollar Rate 

(JISDOR).   JISDOR merupakan harga spot dolar Amerika Serikat (USD) 

terhadap rupiah Indonesia (IDR) yang disusun berdasarkan kurs transaksi 

USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui 

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) 

di Bank Indonesia secara real time. JISDOR dimaksudkan untuk memberikan 

referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot USD/IDR pasar 

valuta asing Indonesia. JISDOR mulai diterbitkan dan dipakai di Indonesia sejak 

20 Mei 2013 (bi.go.id, 2017) 

2.1.10 Jumlah Uang Beredar 

2.1.10.1  Pengertian Jumlah Uang Beredar  

Studi tentang uang dan perbankan merupakan suatu cara untuk memahami 

pengaruh uang dan kebijaksanaan moneter terhadap berfungsinya sistem ekonomi. 

Kenyataannya, pada umumnya pedoman atau alat kebijaksanaan moneter 

didasarkan atas ukuran jumlah uang beredar (money supply). Setiap kebijakan 

moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter akan memengaruhi jumlah uang 

beredar. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan uang agar kebijaksanaan 

itu memiliki kaitan yang signifikan dengan pencapaian tujuan ekonomi yang 

dirumuskan oleh para pembuat kebijakan (Latumaerissa; 2011). 

Jumlah uang beredar terbagi atas tiga pengertian (Latumaerissa; 2011), 

yaitu : 
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1. Uang dalam arti sempit (M1) atau (narrow money), yang terdiri dari uang 

kartal atau uang tunai (uang logam + uang kertas), dan uang giral berupa 

surat berharga (demand deposit). Artinya kewajiban otoritas moneter yang 

terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia, kas negara, 

rekening Giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), dan sektor swasta di 

Bank Indonesia. 

2. Uang dalam arti luas (M2), atau (broad money), yang terdiri dari M1 + 

Uang Kuasi (Quasi Money). Uang kuasi yaitu surat-surat berharga yang 

biasanya terdiri dari deposito berjangka,tabungan, serta rekening valuta 

asing milik swasta domestik. Artinya kewajiban sistem moneter terhadap 

sektor swasta domestik, M2 ini sering disebut likuiditas perekonomian. 

3. M3 adalah M2 + semua kekayaan masyarakat yang ada pada semua 

lembaga keuangan bukan bank lainnya. 

Jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengertian jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Perkembangan M2 seiring 

dengan perkembangan ekonomi suatu negara (Swandayani; 2012). Apabila 

perekonomian semakin maju, komposisi M1 dalam peredaran uang semakin kecil, 

sebab penggunaan uang kuasi semakin besar. Bahkan pada perekonomian yang 

semakin maju banyak transaksi yang dilakukan melalui bank. Dengan 

meningkatnya M2 secara langsung maupun tidak langsung telah mencerminkan 

perekonomian yang semakin makmur. Hal ini disebabkan karena masyarakat 

hanya dapat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan deposito berjangka di 

saat pendapatannya lebih besar dari tingkat konsumsinya. 
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2.1.10.2   Faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar 

Perkembangan uang beredar (M1 dan M2), tidak memiliki nilai yang 

konstan, setiap saat jumlah uang beredar selalu mengalami perubahan. Perubahan 

uang beredar bisa terjadi dalam hitungan minggu, bulan, maupun tahun. Faktor-

faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah asset luar negeri bersih, tagihan 

bersih pada pemerintah pusat, tagihan pada badan/lembaga dan perusahaan 

pemerintah, rekening khusus, tagihan pada perusahaan dan perorangan, dan 

simpanan berjangka dan tabungan serta faktor lainnya bersih. Semua perubahan 

dalam jumlah uang beredar tentu memberikan pengaruh terhadap berbagai pihak, 

baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan (Latumaerissa; 2011). 

2.1.11 Pandangan Islam Mengenai Laba 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur hubungan 

antara manusia dengan Sang Pencipta saja. Melainkan Islam adalah agama yang 

mencakup hubungan antara manusia dengan sesamanya dan bahkan mencakup 

segala aspek kehidupan. Termasuk didalamnya aspek muamalah atau interaksi 

seseorang dengan orang lain yang menyangkut upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan hidupnya. 

Dalam Islam, ekonomi merupakan hal yang penting dan telah diatur 

bagaimana tata cara menjalankan ekonomi yang baik. Islam meletakkan nila-nilai 

keadilan  dalam pelaksanaan ekonomi. Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan oleh 

beberapa pihak yang memiliki peran berbeda-beda. Dalam Islam, tidak boleh ada 

satu pihakpun yang dirugikan atau merasa terzholimi. Akad-akad yang 
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dilaksanakan harus sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antara pihak yang 

bersangkutan. Demikianlah Islam melindungi hak-hak umatnya. Firman Allah 

SWT, 

QS. An-Nisa ayat 29  : 

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka dantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” 

Dalam ayat diatas, jelas bahwa Allah SWT melarang manusia untuk 

memakan harta sesama manusia dengan cara yang buruk, maksudnya yaitu 

mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara merugikan orang tersebut 

demi keuntungan pribadi. Namun Allah SWT menyuruh manusia sebagai hamba-

Nya untuk melaksanakan perdagangan atau perniagaan yang suka sama suka dan 

adil. Artinya, tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau terdzalimi atas 

terjadinya perdagangan tersebut. 

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, laba 

bank syariah berasal dari hasil jual beli atau bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-
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prinsip syariah. Dari sudut pandang Islam, setiap manusia memiliki amanat dari 

Allah SWT. Harta benda yang kita miliki saat ini adalah amanat yang harus 

digunakan dengan sebaik mungkin di jalan Allah. Oleh karena itu, amanat yang 

diserahkan Allah itu hendaknya kita manfaatkan untuk kepentingan ummat, bukan 

untuk memperkaya diri sendiri dan menyulitkan orang lain.  

Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah 

muamalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana 

memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, namun juga mengimbanginya  

dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Untuk 

itu tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusia serta ada 

manfaat di dalamnya dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia. Laba 

yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus 

dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga 

laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam. 

Dalam Islam, cara mendapatkan laba sangat menentukan kehalalan laba 

tersebut. Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun tidak 

seluruh jual beli halal untuk dilakukan. Jual beli barang-barang yang haram 

seperti khamr (minuman keras) dan obat-obatan terlarang seperti narkoba tidaklah 

dibenarkan dalam Islam. Laba yang didapatkan atas dasar jual beli barang-barang 

haram tersebut pastilah merupakan laba atau keuntungan yang haram pula. Maka 

setiap laba yang dihasilkan melalui melalui sumber yang diharamkan atau proses 

transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syariah. Hal ini bisa dilihat melaui 
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model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang 

benilai materil serta keberkahan. 

Untuk mendapatkan laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, 

Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling 

ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang 

yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, 

serta jelas pula penetapan harganya. Begitulah Islam mengatur kegiatan 

muamalah dengan adil dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Adi 

Stiawan 

(2009), 

Tesis 

Analisis Pengaruh 

Faktor 

Makroekonomi, 

Pangsa Pasar Dan 

Karakteristik Bank 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah (Studi Pada 

Bank Syariah 

Periode 2005-

2008) 

Variabel 

Independen: 

Pertumbuhan, 

GDP, Pangsa 

Pembiayaan, 

CAR, FDR, 

NPF, BOPO, 

Size 

Variabel 

Dependen : 

Profitabilitas 

ROA 

Kuantitatif  Hasil pengujian pada 

faktor makro ekonomi 

yang diproksi dengan 

Inflasi dan GDP 

menunjukkan bahwa 

keduanya tidak 

berpengaruh terhadap 

ROA bank syariah di 

indonesia. 

2. Ayu 

Yanita 

Sahara 

(2013) 

 

Analisis Pengaruh 

Inflasi, Suku 

Bunga BI, dan 

Produk Domestik 

Bruto terhadap 

Return On Asset 

(ROA) Bank 

Variabel 

Independen: 

Inflasi, Suku 

Bunga BI, dan 

PDB 

Variabel 

Dependen : 

Kuantitatif Suku bunga BI 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA. Namun 

pada pengujian inflasi 

dan produk domestik 

bruto menunjukkan 

hasil bahwa terdapat 
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 Syariah di 

Indonesia 

ROA Bank 

Syariah 

pengaruh positif 

terhadap ROA. Dan 

secara bersama-sama 

inflasi, suku bunga BI, 

dan PDB berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

3.  Ghina 

Zahra 

Afifah 

(2014) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia 

Variabel 

Independen : 

Pembiayaan, 

CAR, FDR, 

NOM, Inflasi 

Variabel 

Dependen : 

Profitabilitas 

BUS 

Kuantitatif  Dari keenam variabel 

independen, lima 

diantaranya yaitu 

variabel pembiayaan, 

CAR, FDR, NOM dan 

inflasi mempunyai arah 

yang sesuai dengan 

teori. Pembiayaan, 

CAR, FDR dan NOM 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada taraf 

nyata 5% terdahap 

profitabilitas BUS 

sedangkan inflasi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan pada taraf 

nyata 5% terhadap 

profitabilitas BUS di 

Indonesia. 

4. Amirus 

Sodiq 

(2015) 

Pengaruh Variabel 

Makro Ekonomi 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah di 

Indonesia Periode 

2009 - 2014 

Variabel 

Independen : 

Inflasi, PDB dan 

tingkat suku 

bunga 

Variabel 

Dependen : 

ROA bank 

syariah 

Kuantitatif 1. Variabel Inflasi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas bank 

syariah 

2. Variabel PDB 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas bank 

syariah 

3. Variabel tingkat 

suku bunga 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas bank 

syariah 

5. Anas 

Tinton 

Pengaruh Variabel 

Makroekonomi 

Variabel 

Independen : 

Kuantitatif Inflasi, PDB dan jumlah 

uang beredar tidak 
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Saputra 

(2015) 

Terhadap  

Profitabilitas 

Perbankan Syariah   

di Indonesia 

Periode 2010-2013 

Inflasi, tingkat 

suku bunga BI, 

PDB, JUB dan 

kurs 

Variabel 

Dependen : 

ROA bank 

syariah 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

perbankan syariah. 

Sedangkan suku bunga 

BI berpengaruh 

negative dan kurs 

berpengaruh positif. 

6. Evi 

Sistiyarini 

dan 

Sudjarno 

Eko 

Supriyono 

(2016) 

Faktor  Internal dan 

Eksternal yang 

Berpengaruh 

terhadap 

Profitabilitas Bank 

Syariah di 

Indonesia 

 Variabel 

Independen: 

CAR, FDR, 

NPF, OER, 

Size, GDP, 

Inflasi 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas 

Kuantitatif  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktor internal yang 

terdiri dari CAR, FDR, 

NPF, OER, size dan 

faktor eksternal yang 

terdiri dari GDP dan 

inflasi secara simultan 

berpengaruh terhadap  

profitabilitas bank 

syariah. Secara parsial 

faktor eksternal yang 

terdiri dari GDP dan 

Inflasi terbukti tidak 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank 

syariah. 

7.  Nur 

Hidayah 

Lailiyah 

(2017) 

Analisis Pengaruh 

Inflasi, BI Rate dan 

Nilai Tukar  Mata 

Uang Asing 

Terhadap 

Profitabilitas pada 

Bank BRISyariah 

Periode 2011-2015 

Variabel 

Independen : 

Inflasi, BI rate, 

dan Nilai Tukar 

Variabel 

Dependen : 

Profitabilitas 

BRISyariah 

Kuantitatif Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

inflasi dan nilai tukar 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

BRISyariah, sementara 

BI Rate berpengaruh 

negatif signifikan. 

Sumber: Penelitian Terdahulu, diolah 2017 

2.3 Desain Penelitian 

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah inflasi, BI rate, 

Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar atau Kurs, dan Jumlah Uang Beredar yang 

mempengaruhi ROA bank syariah, berikut adalah desain dari penelitian ini : 
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Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

H6 

Sumber : Data diolah, 2017 

2.4 Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Inflasi dan Profitabilitas ROA Bank Syariah 

Pada dasarnya inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus 

menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Di bidang moneter, laju inflasi 

yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam 

mengerahkan dana masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi 

menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Jika dilihat dari segi 
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perusahaan, inflasi dapat meningkatkan faktor produksi dan menurunkan 

profitabilitas perusahaan (Sunariyah; 2006).  Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi 

mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat turun, 

akan terjadi kelesuan ekonomi yang akan mengurangi hasrat masyarakat untuk 

menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari 

masyarakat akan menurun (Pohan, 2008).  

Dugaan ini didukung pula oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yanita Sahara 

(2013) dan Nur Hidayah Lailiyah (2017) yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dari keterangan 

diatas, dapat diambil hipotesis atau dugaan sementara yaitu : 

H1 : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah 

2.4.2 BI Rate dan Profitabilitas ROA Bank Syariah 

Suku bunga BI (BI rate) juga ikut mempengaruhi profitabilitas bank. 

Ketika suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito 

yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga bank 

syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke 

bank konvensional untuk mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. Apabila 

DPK turun, maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan 

(Karim, 2006).  

Selain itu, fakta bahwa naiknya suku bunga BI akan berdampak pula pada 

naiknya suku bunga deposito bank konvensional sehingga masyarakat yang 
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tergiur oleh bunga tinggi lebih memilih menanamkan dananya kepada bank 

konvensional. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya dana yang dihimpun oleh 

bank syariah sehingga profitabilitas juga bisa ikut menurun. Begitu pula apabila 

suku bunga BI turun, suku bunga kredit di bank-bank konvensional diperkirakan 

juga akan menurun sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk meminjam 

dana kepada bank konvensional daripada bank syariah.  

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yanita Sahara (2013), 

Amirus Sodiq (2015), dan Anas Tinton Saputra (2015) menyatakan tingkat suku 

bunga atau BI Rate berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah.  

Dari keterangan diatas, dapat diambil hipotesis yaitu : 

H2 : BI rate berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah 

2.4.3 Produk Domestik Bruto dan Profitabilitas ROA Bank Syariah 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makroekonomi yang 

juga dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Jika PDB naik, maka akan diikuti 

peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuaan untuk menabung juga 

ikut meningkat. Peningkatan ini akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah 

(Sukirno, 2003).  

Teori Keynes menyatakan bahwa tabungan dalam suatu Negara sangat 

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. PDB 

menunjukkan ukuran dari kinerja perekonomian, sehingga semakin tinggi 

angkanya maka semakin baik pula kinerja perekonomian negara. Jika 

perekonomian negara sudah baik, pendapatan masyarakat juga akan membaik dan 
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berdampak pada lancarnya kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan 

dana. 

Teori tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

Yanita Sahara (2013) dan Amirus Sodiq (2015) yang menyatakan bahwa Produk 

Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. 

Dari penjelasan materi-materi dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil hipotesis yaitu:   

H3 : Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap ROA bank 

syariah 

2.4.4 Nilai Tukar atau Kurs dan ROA bank syariah 

Nilai valuta asing atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan 

jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata 

uang asing. (Sukirno, 2002) dalam Saputra (2015). Nilai tukar valas akan 

menentukan imbal hasil investasi riil. Mata uang yang menurun secara jelas akan 

mengurangi daya beli dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari 

jenis investasi apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan 

operasional bank. Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank 

syariah juga akan menurun. Dan untuk selanjutnya akan berpengaruh terhadap 

rasio keuangan bank (Rosanna, 2007) dalam Saputra (2015). 

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi sangat penting karena 

tingginya tingkat impor di Indonesia, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar 
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AS. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar mampu mempengaruhi kegiatan 

perbankan di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anas Tinton 

Saputra (2015) dan Nur Hidayah Lailiyah (2017) yang menyatakan bahwa nilai 

tukar atau kurs memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. 

Nilai mata uang yang menurun secara jelas akan mengurangi daya beli dari 

pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi apapun. 

Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank. Dengan 

turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan menurun. 

Dan untuk selanjutnya akan berpengaruh terhadap rasio keuangan bank, salah 

satunya rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA (Sukirno; 2006). Dari 

penjelasan tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu : 

H4 : Nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah 

2.4.5 Jumlah Uang Beredar dan ROA bank syariah 

Studi tentang uang dan perbankan merupakan suatu cara untuk memahami 

pengaruh uang dan kebijaksanaan moneter terhadap berfungsinya sistem ekonomi. 

Kenyataannya, pada umumnya pedoman atau alat kebijaksanaan moneter 

didasarkan atas ukuran jumlah uang beredar (money supply). Setiap kebijakan 

moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter akan memengaruhi jumlah uang 

beredar. Oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan uang agar kebijaksanaan 

itu memiliki kaitan yang signifikan dengan pencapaian tujuan ekonomi yang 

dirumuskan oleh para pembuat kebijakan (Latumaerissa; 2011). 
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Secara teori apabila jumlah uang beredar naik, maka suku bunga akan 

turun. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. 

Pertambahan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. 

Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan 

meningkat. Dan untukselanjutnya akan berpengaruh terhadap rasio keuangan 

bank, salah satunya rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA (Sukirno; 2006).  

Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Swandayani 

dan Kusumaningtias (2012). Dalam penelitian yang mereka lakukan, jumlah uang 

beredar mempengaruhi ROA perbankan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan, 

setiap kenaikan jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan ROA, dan 

sebaliknya setiap penurunan jumlah uang beredar akan menurunkan ROA.  

Dari penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis yaitu : 

H5 : Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap ROA bank 

syariah 

2.4.6 Inflasi, BI rate, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Jumlah Uang 

Beredar dan Profitabilitas ROA Bank Syariah 

Rangkaian faktor makroekonomi yang terjadi di Indonesia akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Selain itu, dari penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Adi Stiawan (2009), Amirus Sodiq (2015) 

dan Anas Tinton Saputra (2015) menunjukkan bahwa inflasi, BI rate, PDB, nilai 

tukar, dan jumlah uang beredar yang merupakan faktor makroekonomi secara 

bersama-sama dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di 

Indonesia. 
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Dari keterangan diatas, dapat diambil hipotesis atau dugaan sementara 

yaitu : 

H6 : Inflasi, BI Rate, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, dan Jumlah Uang 

Beredar secara simultan berpengaruh terhadap ROA bank syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


