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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 BANK 

2.1.1 Defenisi Bank dan Perbankan 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencangkup kelembagaan, kegiatan uasaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dan tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya (Kasmir, 2010:2) 

Dalam jurnal Iqbal Supriyatna (2011) menurut Ahmad Rodoni 

(2007:21) bank dapat didefenisikan sebagai suatu bandan usaha yang tugas 

utamanya sebagai perantara (financial intermediary) untuk menyalurkan 

penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. 

Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10. Tahun 

1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 
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2.1.2 Bank 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 

dalam jurnal (Iqbal Supriyatna:2011). 

Dalam jurnal Iqbal Supriyatna,2011 Menurut Sholahuddin (2008:75) 

bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dengan cara 

menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Bank 

Syariah adalah bank yang dapat melaksanakan prinsip syariah islam, seperti 

menghindari penggunaan Instrumen Bunga (riba) dan beroperasi dengan 

prinsip bagi hasil. 

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit atas pembiayaan dan jas-jasa lainnya dalan lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012:29) 

2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah 

Kegiatan operasional Bank Syariah haruslah berlandaskan kepada 

prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadist, sebagai bank ini tidak 

mengandalkan bunga melainkan bagi hasil. Dalam keuangan Syariah harus 

pula di penuhi ketentuan menghindari Gharar Maysir (aktivitas seperti judi), 

objek dan keseluruhan proses investasi garus halal, serta menjamin 

terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari proses investasi yang 
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dilakukan dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Imam Gozali (2007:56) 

pada dasarnya prinsip Bank Syariah sebagai berikut : 

a. Shiddiq, mamastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan 

dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini 

pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang 

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). 

b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan 

mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa 

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya 

mengedepankan pemenuahan prinsip syariah, tetapi juga harus mampu 

mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa 

perbankan syariah. 

c. Amanah, menjaga ketat prinsip kehati-hatian dalam kejujuran dalam 

mengelola dana yang diperbolehkan dari pemilik dana (shahibul maal) 

sehingga timbul rasa salinng percaya antara pemilik dana dan pengelola 

dana investasi (mudharib). 

d. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara 

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan 

maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oelh bank. Termasuk 

di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan 

kesantunan (ri‟ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas‟uliyah). 
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2.1.4 Fungsi dan Peranan Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan konvensional. 

Fungsi dan Peranan Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembuakaan 

standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institution) Sudarsono (2012:45) sebagai 

berikut : 

1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana 

nasabah. 

2. Investor, sebagai investor Bank Syariah melakukan penyaluran dan 

melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. 

3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa leyanan perbankan 

sebagaimana lazimnya. 

4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuntungan 

syariah berfungsi dengan ketentuan yang berlaku. 

2.1.5 Tujuan Bank Syariah 

Menurut Sudarsono (2012:45) Bank Syariah mempunyai tujuan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat bermuamalat secara islam, 

khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar 

terhindar dari praktek-praktek riba atau sejenis usahanya lainnya yang 

mengandung unsur tipuan (gharar). 
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2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalu kegiatan investasi, agas tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar pemil modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang 

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya 

kemandirian usaha. 

4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang. 

5. Untuk menjaga kestabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas 

bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi 

diakibatkan adanya inflasi. 

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank Non- 

Syariah. 

 

2.2 PEMBIAYAAN 

2.2.1 Defenisi Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas npenyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit (Syafi’i Antoni, 2015:160). 

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan 

disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian 
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uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah  jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Jadi dapat disimpulkan dalam jurnal menurut Ekarina Katmas (2014) 

pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan yang diberikan oleh 

pemili dana kepada pengguna dana. 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit 

yang diberikan oleh bank. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan 

akad dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-

akad yang disediakan di Bank Syariah. Dalam Undang-Undang No.21 tahun 

2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 

1. Transaksi Bagi Hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. 

2. Transaksi Sewa Menyewa dalam bentuk Ijarah atau Sewa Beli dalam 

bentuk Ijarah Muntahiyah Biitamlik. 

3. Transaksi Jual Beli dalam bentuk Piutang Murabahah, Salam, Istishana. 

4. Transaksi Pinjaman Meninjam dalam bentuk Qardh. 

5. Transaksi Sewa Menyewa Jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi 

Multijasa. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan 

Dalam jurnal Ekarina Katmas (2014) unsur-unsur pada pembiayan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bank Syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan 

kepada pihak lain yang membutuhkan. 

2. Mitra Usaha/Patner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan 

dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank 

syariah. 

3. Kepercayaan, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 

yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban 

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. 

4. Akad, merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

5. Risiko, setiap dana yang disalurkan / diinvestasikan oleh bank syariah 

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 

merupakan kemungkinan kerugian yan akan timbul karena dana yang di 

salurkan tidak dapat kembali. 

6. Jangka Waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah 

untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. 
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7. Balas Jasa, sebagai jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, 

maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang telah 

disepakati antara bank dan nasabah. 

2.2.3 Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. 

Masyarakat merupakan individual pengusaha, lembaga, badan usaha, dan 

lain-lain yang membutuhkan dana. Secara terperinci pembiayaan  menurut 

dalam jurnal  Ekarina Katmas (2014)  memiliki fungsi antara lain : 

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. 

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan 

idlefund. 

3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga. 

2.2.4 Sifat-Sifat Pembiayaan 

Menurut Syafi’i Antoni (2015:160) sifat-sifat terbagi atas sebagai 

berikut: 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi atas : 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Menurut sifat keperluannya, pembiayaan Produktif terbagi atas : 
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1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kuali, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutuhasil produksi. 

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 

(tempat) dari suatu barang. 

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal (capital goods) bserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya 

dengan itu. 

2.2.5 Jenis-Jenis Pembiayaan 

a. Pembiayaan Mudharabah 

1) Defenisi Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah 

adalah akad kerja sama usaha usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihaklainnya 

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 
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kelalaian si pengelola , si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut (Syafi’i Antoni, 2015:95). 

Mudharabah adalah penanaman dana dari pihak pemilik dana (shahibul 

mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi 

(profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) 

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai syarat-syarat yang telah 

disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian di tanggung oleh pemilik harta 

saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam 

usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain (Abdul 

Ghofur Anshori, 2009:130). 

2) Syarat-Syarat Mudharabah 

Hal-hal yang menjadi rukun dan syarat  dari pembiayaan mudharabah, 

yaitu : (Abdul Ghofur Anshori, 2009:133) 

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 

dengan memeperhatikan : 

a) Penawaran dan penerima harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 
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b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan 

akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondesi atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal adalah sejumlah uang dan/ aset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. 

a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. 

c) Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada 

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharib adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal, pembagian keuntungan antara shahibul maal 

dengan mudharib juga juga harus memenugi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus 

diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati 

dalam bentuk prosentase/nisbah. 

c) Penyediaan dana menanggung semua kerugian atas usaha yang 

di kelola oleh mudharib, dan pengelola dana tidak boleh 

menganggung kerugian apapun, kecuali terhadap kerugian 
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yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesenjangan, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan, 

modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus 

memperhatikan : 

a) Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, penyedia dana 

tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai 

hak untuk melakukan pengawasan atas usaha yang dilakukan 

oleh nasabah. 

b) Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 

tercapainya tujuan mudharib, yaitu keuntungan. 

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam 

tindakannya yang berhubungdengan mudharabah, dan harus 

mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu. 

3) Jenis-Jenis Mudharabah 

Secara umum, menurut Syafi’i Antoni (2015:97) mudharabah terbagi 

menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Mudharabah muthlaqah; adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 
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2. Mudharabah muqayyadah; kebalikan dari mudharabah muthlaqah, 

si mudharib dibatasi dengan batasan jenis  usaha, waktu, atau 

tempat usaha. 

4) Skema Mudharabah 

Gambar 2.2.1 Skema Mudharabah 

Perjanjian  

Bagi Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antoni (2015 : 98) 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah:10) 

2. Hadist 

Dari Abu Hurairah, Rasullah SAW. Bersabda, “ Sesungguhnya Allah 

Azza wa Jalla berfirman, „aku pihak ketiga dari dua orang yang 

berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu 

Dawud no.2936, dalam kitab al-Bayu, dan Hakim). 

 

b. Pembiayaan Musyarakah 

1) Defenisi Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah piahk atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi’i Antoni, 

2015:90) 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009:143) Musyarakah adalah akad 

anatara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, 

sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka. 

Implementasi akad musyarakah oleh bank syariah diterapkan pada 

pembiayaan usaha atau proyek yang di biayai oleh lembaga keuangan yang 

jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah. disamping itu 

juga diterapkan pada sindikasi antara lembaga keuangan. 
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Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua belah pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi 

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesui dengan porsi dan masing-

masing. 

2) Syarat-Syarat Musyarakah 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009:144) Pembiayaan atas dasar 

Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : 

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha 

dengan bersama-sama menyediakan dana dan/ atau barang untuk 

membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 

2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra 

usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas 

dan wewenang yang disepakati. 

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan 

kewajiban nasabah. 

4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas 

dasar Akad Musyarakah dari nasabah yang anatara lain berupa 

karakter (Charakter), kapasitas usaha (Capacity), keuangan 

(Capital), prospek usaha (Condition). 
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5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam 

bentuk nisbah yang disepakati. 

6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang 

jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. 

7. Pembiayaan diberikan atas dasar uang dan atau barang, serta bukan 

dalam bentuk piutang atau tagihan. 

8. Dalam hal pembiayaan di berikan dalam bentuk uang harus 

dijelaskan jumlahnya. 

9. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka 

barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakn 

secara jelas jumlahnya. 

10. Bank dan Nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

perjanjian tertulis 

11. Jangka waktu pembiayaan atas dasar pengembalian dana, dan 

pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 

Bank dan Nasabah. 

12. Pengembalian pembiayaan ada dua cara yaitu secara angsur atau 

pun sekaligus pada akhir periode sesuai dengan jangka waktu. 

13. Bank dan Nasabah menanggung kerugian secara propesional sesuai 

porsi modal masing-masing. 

3) Jenis-Jenis Musyarakah 

Jenis-jenis musyarakah ada dua jenis menurut Syafi’i Antoni (2015:91) 

sebagai berikut : 
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1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau 

kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua 

orang atau lebih. 

2. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua 

orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka meberikan 

modal. Musyarakah akad terbagi atas : 

a) Syirkah Al-„Inan, kontrak dua orang atau lebih. Memberikan 

suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam 

kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian. 

Tetapi porsi masing-masing pihak tidak harus sama sesuai 

dengan kesepakatan.  

b) Syirkah Mufawadhah, kontrak dua orang atau lebih. 

Memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan 

berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi 

keuntungan dan kerugian. Dan beban utang dibagi oleh 

masing-masing pihak. 

c) Syirkah A‟maal, kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk 

menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan 

dari pekerja itu. Kadang kadang ini sering disebut Musyarakah 

Abdan atau Sanaa‟i. 

d) Syirkah Wujuh, kontrak dua orang atau lebih yang memiliki 

reputasi baik serta ahli dalam bisnis.mereka membeli barang 

secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang 
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tersebut secara tunai. Jenis musyakah ini tidak memerlukan 

modal. Kontrak ini sering disebut musyarakah piutang. 

4) Skema Musyarakah 

Gambar 2.2.2 Skema Musyarakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antoni (2015:94) 
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Artinya : “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". 

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat.” (QS. Shaad : 24) 

2. Hadist 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, “ Sesungguhnya Allah 

Azza Wa Jalla berfirman, „aku pihak ketiga dari dua orang yang 

berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya.” (HR Abu 

Dawud no.2936, dalam kibat al-Bayu, dan Hakim) 

 

c. Pembiayaan Mudarabah 

1) Defenisi Mudarabah 
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Murabahah (jual beli) diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank 

dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang 

yang dibutuhkan oleh nasabah (Abdul Ghofur Anshori, 2009:106). 

Menurut istilah (terminologi) Murabahah adalah menukar barang 

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 

dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (fiqih Muamalah 

: Hendi Suhendi, 2011:67). 

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah 

Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah (DSN, 2003 

Dalam jurnal Ferial Nurbaya : 2013) adalah menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga lebih sebagai laba. 

Maka dapat di ambil kesimpulan Murabahah adalah suatu perjanjian 

pembiayaan dimana bank membiayai/memberi pinjaman dana pengadaan 

barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati 

dengan sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada 

waktu yang di sepakati. 

2) Syarat-Syarat Mudarabah 

Adapun syarat-syarat dalam jual beli murabahah antara lain (Syafi’i 

Antonio:2015) 

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas dari riba. 
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4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian 

5. Pembelian harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (b), atau (e) tidak dipenuhi, 

pembeli memiliki pilihan : 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 

barang yang dijual. 

3. Membatalkan kontrak. 

3) Skema Mudarabah 

Secara umum, aplikasi perbankan dari murabahah dapat digambarkan 

dalam skema sebagai berikut: 

Gambar 2.2.3 Skema Murabahah 
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Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa Nasabah dan Bank 

melakukan negosiasi atas barang yang akan dibeli atau dipesan dan disana 

terjadi akad jual beli antara Bank dengan Nasabah, Bank juga langsung 

menyebutkan atas keuntungan (margin) yang akan di ambilnya. Bank 

membeli barang yang sudah dipesan oleh nasabah kepada si penjual atau 

pembuat barang dan Bank menyuruh si penjual mengirimkan barang kepada 

Nasabah yang memesan barang. Dan nasabah menerima barang serta 

dokumen-dokumen yang akan dibayarkan kepada pihak Bank (ex: kwitansi). 

Dengan demikian telah terjadi transaksi murabahah, dari teknis 

murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan akad jual beli, 

dimana penjual (Bank) menyerahkan barang yang dibutuhkan pembeli 

(Nasabah) dengan tambahan keuntungan yang telah di sepakati pada saat 

akad terjadi. 

4) Dasar Hukum Mudarabah 

1. Al-Qur’an 

An-Nisa Ayat 29 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang bathil 
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kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 

diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. 

An-Nisa: 29) 

2. Hadist 

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasullah SAW bersabda, “ada tiga 

hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai. Muqaradha 

(mudharabah, dan mencampur hewawut dan gandum untuk 

kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dar 

Shuhaib). 

 

d. Pembiayaan Salam 

1) Defenisi Salam 

Dalam pengertian sederhana menurut Syafi’i Antoni (2015:108), Salam 

berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan 

pembayaran dilakukan dimuka. 

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalat 

adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai 

persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, 

dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. 
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2) Syarat-Syarat Salam 

Di bawah ini adalah syarat-syarat pada Salam menurut Syafi’i Antoni 

(2015:109) terbagi atas Modal dan Barang adalah sebagai sebagai berikut : 

1. Modal Transaksi Salam 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai‟ as-salam adalah 

sebagai berikut;  

a) Modal harus diketahui barang yang akan disuplai harus 

diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal 

mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk 

uang tunai. 

b) Al-Muslam Fiihi (Barang), Di antara syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam al-muslam fiihi atau barang yang 

ditransaksikan dalam salam adalah sebagai berikut: 

1. Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 

2. Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi 

kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam 

barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang 

klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, 

atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya. 

3. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 

4. Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang 

harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab 

Safi’i membolehkan penyerahan segera. 
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5. Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan 

datang untuk penyerahan barang. 

6. Tempat penyerahan, Pihak-pihak yang berkontrak harus 

menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus 

diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak 

menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke 

tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si 

penjual atau bagian pembelian si pembeli. 

7. Penggantian muslam fiihi dengan barang lain, Para ulama 

melarang penggantian muslam fiihi dengan barang 

lainnya. Penukaran atau penggantian barang salam ini 

tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, 

barang tersebut tidak lagi milik si muslam alaih, tetapi 

sudah menjadi milik muslam (fidz-dzimah). Bila barang 

tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi 

dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, 

para ulama memperbolehkannya. Hal demikian tidak 

dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit 

yang lain untuk barang yang sama. 

3) Manfaat Salam 

Manfaat Salam menurut Syafi’i Antoni (2015:112) adalah selisih harga 

yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. 
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4) Skema Salam 

Gambar 2.2.4 Skema Salam 

Produsen ditunjuk oleh Bank 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antoni (2015:113) 
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(untuk jangka waktu) satu, dua, tiga tahun. Beliau berkata “ Barang 

siapa yang melakuklan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan 

takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu 

yang diketahui.” Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasullah SAW. Bersabda, “ 

Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untukkeperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) 

 

e. Pembiayaan Istishna 

1) Defenisi Istishna 

Istishna‟ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat 

barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 

Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau 

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati danmenjualnya 

kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem 

pembayaran : apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau di 

tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang kan datang (Syafi’i Antoni, 

2015:113). 

Menurut dalam penelitian Ekarina Katmas (2014) Istishna’ merupakan 

akad kontrak jual beli nbarang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan 

dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi 

yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya 

yang disetujui terlebih dahulu. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan 
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akad Istishna‟ dapat dilaksanakan dimuka, angsuran, dan/ atau ditangguhkan 

sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. 

2) Syarat dan Rukun Istishna 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009: 113) Adapun syarat dari jual 

beli Istishna’ adalah sebagai berikut : 

1. Ketentuan tentang pembayaran : 

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang, atau manfaat. 

b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

2. Ketentuan tentang barang : 

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

c) Penyerahannya dilakukan kemudian. 

d) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, 

tidak boleh menukar barang. kecuali dengan barang sejenis 

sesuai dengan kesepakatan. 

f) Dal hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad. 

3. Ketentuan lain-lainnya: 
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a) Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

b) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan 

diatas berlaku juga pada jual beli istishna‟. 

Sedangkan Rukun pada Istishna‟ menurut Fiqih Muamalah : Jual beli 

adalah sebagai berikut : 

1. Penjual/pembuat 

2. Barang 

3. Sighat (ucapan) 

3) Skema Istishna 

Gambar 2.2.5 Skema Istishna’ 
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4) Dasar Hukum Istishna 

1. Al-Qur’an 

Al-Baqarah Ayat 275 

 

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), 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) 
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2. Hadist 

Dari Anas RA bahwa “Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja 

non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab 

tidak dispempel. Maka beliau pun memesan agar ia buatkan cicin 

stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan seakan-akan sekarang ini 

aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”. (HR. Muslim). 

 

f. Pembiayaan Ijarah 

1) Defenisi Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri (Syafi’i Antoni, 2015:117). 

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 

mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa 

atau imbalan jasa Abdul Ghofur Anshori, 2009:120). 

Menurut Ekarina Katmas (2014) ijarah adalah kontrak antara bank 

syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai 

penyewa. Barang yang dapat disewakan seperti gedung, mesin kendaraan dan 

aset tetap lainnya. 

2) Syarat dan Rukun Ijarah 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009:123) syarat dan rukun Ijarah 

terbagi atas sebagai berikut : 

1. Pernyataan ijab dan kabul. 
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2. Para pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik 

aset, LKS/Lembaga Keuangan Syariah), dan penyewa (lessee, 

pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset, nasabah). 

3. Obyek kontrak berupa pembayaran (sewa) dan manfaat dari 

penggunaan asset. 

4. Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah obyek kontrak 

yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus ditempuh 

sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri. 

3) Skema Ijarah 

Gambar 2.2.6 Skema Ijarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antoni (2015:119) 
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Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:233) 

2. Hadist 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ 

berbekamlah kamu, kemudia berikanlah olehmu upah kepada tukang 

bekam itu.” (HR Bukhari dan Muslim). 

 

g. Pembiayaan Qardh 

1) Defenisi Qardh 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau meminta kembali atau kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan (Abdul Ghofur Anshori, 2009:146). 

Dalam Fiqih Klasik, qardh dikategorikan dalam akad taawuniah yaitu 

akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 

mengharapkan imbalan (Syafi’i Antoni, 2015:131). 
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2) Syarat-Syarat Qardh 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009:150) dalam bentuk Pembiayaan 

atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:  

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman 

(Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan; 

2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik 

produk Pembiayaan atas dasar Qardh, serta hak dan kewajiban 

nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan 

data pribadi nasabah; 

3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar 

Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal 

berupa analisa atas karakter (Character); 

4. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian 

pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad; 

5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran 

Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam 

batas kewajaran; 

6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk 

perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Qardh; 

7. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus 

dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan 
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8. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu 

yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai 

syariah dalam rangka pembinaan nasabah. 

3) Sumber Dana Qardh 

Sifat aqardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, 

pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut : (Syafi’i Antoni, 

2015:133)  

1. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah 

secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat 

diambil dari modal bank. 

2. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan 

keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan 

sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan 

syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain 

yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, yaitu pendapatan-

pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank 

koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank 

asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-

dana ini adalah kaidah akhaffu dhararain (mengambil mudharat 

yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam 

dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat 

dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana 
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kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh 

karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan 

dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu 

dhu’afa. 

4) Manfaat Qardh 

Menurut Syafi’i Antoni (2015:134) manfaat akad qardh banyak sekali 

di antaranya: 

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak 

untuk mendapat talangan jangka pendek, 

b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara 

bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung 

misi sosial, di samping misi komersial, 

5) Skema Qardh 

Gambar 2.2.7 Skema Qardh 

PERJANJIAN 

QARDH 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Syafi’i Antoni (2015:134) 
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6) Dasar Hukum Mudarabah 

1. Al-Qur’an 

Al- Hadiid Ayat 11 

 

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. 

Al-Hadiid:11) 

2. Hadist 

Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Berkata, “Bukan 

seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua 

kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah 

no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi). 

 

2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN 

2.3.1 Inflasi 

a. Defenisi Inflasi 

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari 

barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat 

dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit 

penghitungan moneter terhadap suatu komoditas.  
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Definisi inflasi oleh para ekonomi modern adalah kenaikan yang 

menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitung 

moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya jika yang terjadi 

adalah penurunan nilai unit penghitung moneter terhadap barang/komoditas 

dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (deflation). 

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan 

dalam literature ekonomi. Keanekaragaman pengertian inflasi tersebut terjadi 

karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. 

Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor perekonomian 

terebut melahirkan berbagai perbedaan pengertian dan presepsi kita tentang 

inflasi, demikian pula dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk 

solusinya. Namun, pada prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan 

panangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilemma ekonomi. 

b. Perhitungan Inflasi 

Indikator Inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 

Harga Konsumen (IHK) Indonesia (bpa.go.id). IHK merupakan pengukur 

perkembangan daya beli rupiah yang dibelanjakan untuk membeli barang dan 

jasa dari bulan ke bulan. Laju Inflasi dengan indikator IHK cenderung lebih 

rendah dan kurang bergejolak karena IHK hanya mencakup perubahan harga 

beberapa jenis barang dan jasa ditingkat konsumen. (Edhi Satriyo Wibowo, 

2012) 
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Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat 

perubahan dan tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai 

berikut : 

    
              

                 
  

 

c. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islami 

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena empat hal sebagai berikut: (Adiwarman 

karim,2010:140) dalam penelitian Mufqi Firaldi (2013) : 

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap 

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

fungsi unit penghitungan. Akibat beban inflasi tersebut, orang 

harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan. Inflasi juga 

mengakibatkan terjadinya inflasi kembali atau self feeding 

inflation. 

2. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (turunnya 

marginal propensity to save). 

3. Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-

barang non primer dan mewah (naiknya marginal propensity to 

consume). 

4. Mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti 

penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan 
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mata uang asing serta mengorbankan investasi produktif seperti 

pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi 

d. Macam-Macam Inflasi 

Macam-macam inflasi menurut Irham (2011:68) adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan area timbulnya 

a) inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic Inflation) 

Terjadi karena faktor dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, 

karena kebijakan pemerintah yang mengeluarkan deregulasi 

yang mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. 

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

Disebabkan oleh faktor situasi diluar negeri, sepeti terjadi 

gonjangan ekonomi di Amerika Serikat yang berpengaruh 

terhadap naiknya berbagai barang yang berasal dari Amerika 

Serikat. 

2. Berdasarkan penyebab dari inflasi 

a) Inflasi Struktural (sruktural inflantion) 

Inflasi yang ditimbulkan oleh bertambahnya Undang-Undang 

No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (www.bi.go.id) 

volume uang tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu 

pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non industri ke 

sektor industri. 

b) Inflasi Desakan Biaya (cost push inflasi) 

http://www.bi.go.id/
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Inflasi timbul disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang 

menaikkan harga barang dagangnya karena implikasi dari 

kenaikan biaya internal seperti barang dagangannya, karena 

implikasi dari kenaikan biaya internal seperti kenaikan upah 

buruh, suku bunga atau juga karena mengharapkan 

memperoleh laba yang tinggi. 

c) Desakan Pemerintah (demand full inflantion) 

Inflasi yang ditimbulkan karena didorong oleh biaya atau 

inflasi lain, seperti faktor kenaikan pendapatan masyarakat 

atas juga disebabkan ketakutan terhadap kenaikan harga terus-

menerus sehingga masyarakat memborong barang. Inflasi 

seperti ini juga disebut dengan inflasi yang timbul karena 

dorongan permintaan. 

3. Berdasarkan skala penilaian inflasi 

a) Inflasi Ringan (<10% pertahun) 

b) Inflasi Sedang (10-30% pertahun) 

c) Inflasi Berat (30-100% pertahun) 

d) Hiperinflasi (>100% pertahun) 

 

2.3.2 Bi Rate 

a. Defenisi Bi Rate 

Bi Rate adalah Suku Bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 
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diumumkan kepada publik. Bi Rate di umumkan oleh Dewan Gubernur Bank 

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernus bulanan dan diimplementasikan 

pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia Melalui Pengelolaan 

likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran 

operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id).  

Suku Bunga Bank Indonesia yang ditetapkan akan menjadi acuan dunia 

kredit dengan pengertian jika sebuah lembaga pembiayaan menggunakan dan/ 

modal dari Bank Indonesia, maka Suku Bunga Bnak Indonesia menjadi dasar 

perhitungan jasa kredit yang akan dibebankan kepada debitur atau konsumen. 

Suku Bunga ini akan disertakan sebagai biaya modal pokok pengadaan dana 

dan akan ditambahkan dengan rentang bunga tambahan sebagai biaya 

operasional usaha dan resiko yang terkandung dalam pembiayaan kredit. 

(http://www.kredit-ku.com/sukubungabankindonesia.html) 

b. Macam-Macam Bi Rate 

Menurut Kasmir (2011:133) dalam penelitian Irma Anindita (2011) ada 

dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu sebagai berikut : 

1. Bunga Simpanan 

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah 

pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai ransangan atau 

balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 

Sebagai contoh giro, bunga tabungan, dan deposito. 

2. Bunga Pinjaman 

http://www.bi.go.id/
http://www.kredit-ku.com/sukubunga
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Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau 

harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. 

Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual dan contoh harga 

jual adalah bunga kredit. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Bi Rate 

Besar kecilnya Suku Bunga simpanan dan pinjaman sangatlah 

dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga 

pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

besar kecilnya suku bunga secara garis besar sebagai berikut : 

1. Resiko Kredit (Credit Risk) dalam keputusan penetapan tingkat 

suku bunga pinjaman, kreditur harus mempekirakan tingkat 

kemungkinan debitur mengembalikan pinjaman. Semakin tinggi 

kemungkinan Wanprestasi, maka semakin tinggi pula tingkat bunga 

yang ditetapkan. Tingkat bunga yang paling aman adalah dalam 

bentuk obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah, karena resiko 

rendah. 

2. Perlakuan Pajak, tingkat bunga dari berbagai jenis obligasi 

memiliki taraf pajak yang berbeda. Contohnya obligasi yang 

ditawarkan pemerintah. Pembelian obligasi tidak dikenakan pajak 

karena tingkat bunga ditetapkan pun rendah, serta untuk 

menstimulasi masyarakat membeli obligasi Negara. 

3. Kebijakan Pemerintah, dalam kondisi tertentu pemerintah dapat 

menetukan batas maksimal atau minimal pinjaman. 
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2.3.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

a. Defenisi Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR memproxy-kan penilaian terhadap aspek permodalan bank. 

Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen 

bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengentrol risiko-

risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. (Wibowo,2007 

dalam Ferial Nurbaya,2013) 

b. Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR  (Capital Adequacy ratio) dapat dihitung dengan rumusan 

sebagai berikut : (Wibowo,2007 dalam Ferial Nurbaya,2013) 

    
            

                                
        

 

Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) adalah nilai total masing-

masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko 

aktiva tersebut. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos 

aktiva diberi bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang 

terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada 

golongan nasabah, peminjam serta agunan. 

c. Penilaian Kesehatan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berdasarkan deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang 

dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR 

paling sedikit 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank For 
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International Serrlements (bis). Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi 

pula bank melakukan penyaluran pembiayaan. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh 

bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan 

murabahah. (menurut penelitian Ferial Nurbaya : 2013) 

Ketentuan pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

26/20/KEP/DIR tentang kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank 

tanggal 29 mei 1993, modal bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai 

berikut (menurut penelitian Made Dewi Suartari;2013) yaitu : 

1. Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia 

terdiri dari modal inti (primary capital) dan modal pelengkap 

(secondary capital). 

Modal inti (primary capital) terdiri dari : 

a) Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya. 

b) Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh dari sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual 

apabila saham tersebut dijual. 

d) Cadangan umum yaitu cadangan yang di bentuk dari penyelisihan 

laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak, dan 

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 
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Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar 

masing-masing bank. 

e) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah pajak yang diselisihkan 

untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau 

rapat anggota. 

f) Laba yang ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak 

yang oleh RUPS / rapat anggota di putuskan untuk tidak dibagikan. 

g) Laba tahunan lalu yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah 

diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh 

RUPS. 

h) Laba tahunan berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan (hanya 50%) setelah dikurangi taksiran pajak. 

 

Modal pelengkap (secondary capital) terdiri dari : 

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

Direktur Jendal Pajak. 

b) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan myang 

dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan 

maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

tidak diterima kembali sebagaian atau seluruh aktiva produktif. 

c) Modal pinjaman yaitu hutang yang didukung oleh instrumen atau 

warkat yang memiliki sifat seperti modal. 
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2. Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan 

di luar negeri terdiri dari dana bersih kantor pusat dan kantor 

cabangnya di luar indonesia. 

 

2.3.4 Non Performing Financing (NPF) 

a. Defenisi Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat 

atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan 

syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba 

tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Pembiayaan bermasalah 

berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau 

memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok 

atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan 

timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk 

golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang 

berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. 

Non Performing Financing dalam perbankan Syariah atau Non 

Performing Loans dalam perbankan konvensional adalah jumlah kredit yang 

tergolong tidak lancar/macet yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan 

dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva 

produktif. Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi 

nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun 

pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit 
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yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain 

tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam 

menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal 

pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (monitoring) setelah 

kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi 

penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar. 

Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio 

pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) dan pembentukan 

cadangan (cash provision). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang 

dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena 

dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. 

Bila hal ini terus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan 

tersedot untuk membayar PPAP, karena itulah bank menginginkan NPF yang 

rendah, nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank 

syariah. ( Nur Kurnaliyah 2011:32 dalam jurnal Mufqi Firaldi:2013) 

b. Perhitungan Non Performing Financing (NPF) 

NPF merupakan rasio yang mengukur tingkat permasalahan 

pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Semakin tinggi rasio ini, 

menunjukan kualitas pembiayaan Bank Syariah yang semakin buruk. Bank 

Syariah dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan 

aktiva produktif biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 
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 (Dwi Nur’aini Ihsan, 2013) NPF dapat di lihat dengan menggunakan 

rumusan sebagai berikut : 

    
                 

             
        

 

c. Penilaian Kesehatan Non Performing Financing (NPF) 

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 

5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank 

yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh. skor 

nilai NPF ditentukan sebagai berikut : (Zakaria Arrazy, 2015) 

a. Lebih dari 8%, skor nilai = 0 

b. Antara 5% - 8%, skor nilai = 80 

c. Antara 3% - 5%, skor nilai = 90 

d. Kurang dari 3%, skor nilai = 100 

  

Semakin tinggi NPF, maka semakin tinggi debitur yang tidak 

memberikan kewajiban dalam bentuk margin (keuntungan) kepada debitur, 

sehingga berpotensi menurun pendapatan bank serta menurunkan kesehatan 

bank. 

2.3.5 Return On Assets (ROA) 

a. Defenisi Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen 

menghasilkan income dari pengelola aset. Untuk mengukur manajemen bank 
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dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA 

suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik 

pula posisi bank dari segi penggunaan aset. (Kasmir, 2005: 280 dalam Iqbal 

Supriyatna, 2011) 

b. Perhitungan Return On Assets (ROA) 

Pemilik bank harus mengetahui apakah banknya dikellola dengan baik, 

mereka membutuhkan pengukuran yang baik mengenai profitabilitas bank. 

Ukuran dasar keuntungan bank adalah imbal hasil atas aset (ROA), laba 

bersih setelah pajak dibagi aset. (F.S. Mishkin, 2008: 306 dalam Iqbal 

Supriyatna, 2011): 

    
                         

     
        

ROA memberikan informasi mengenai efisiensi bank yang dijalankan 

karena ROA menunjukan berapa banyak laba yank dihasilkan secara rata – 

rata dari $ 1 asetnya. 

 

2.3.6 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

a. Defenisi Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah perbandingan antara Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) berarti semakin baik kinerja manajemen 

bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang 

ada diperusahaan. (Riyaldi, 2006 dalam Muhammad Syukur, 2017) 
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b. Perhitungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Secara matematis Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: (Denda Wijaya, 2009: 119 dalam 

Muhammad Syukur, 2017) 

     
                 

                      
        

 

c. Penilaian Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Kriteria penilaian peringkat BOPO, adalah sebagai berikut: (Farianto, 

2014 dalam Muhammad Syukur, 2017) 

a) Peringkat 1 BOPO ≤ 83% Sangat Baik 

b) Peringkat 2 83% < BOPO ≤ 85% Baik 

c) Peringkat 3 85% < BOPO ≤ 87% Cukup Baik 

d) Peringkat 4 87% < BOPO ≤ 89% Kurang Baik 

e) Peringkat 5 BOPO > 89% Lemah 

 

2.3.7 Ukuran Perusahaan (Total Asset) 

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam 

pengelolaan perusahaan.ukuran Perusahaan mencerminkan sebagai besar 

asset total yang dimiliki perusahaan. Total Asset yang dimiliki perusahaan 

menggambarkan permodalan, serta hal dan kewajiban yang dimilikinya. 

Semakin besar Ukuran Perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana 

yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Riga Gunawan, 

2016). 
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Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan. Dalam hal Ukuran Perusahaan dilihat dari Total Asset yang 

dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki Total Asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan Asset yang ada didalam 

perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah Asset 

yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika nilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajeman, kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Fitria Husni, 2016). 

 

2.4 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.4.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1 Wuri Arianti 

N.P dan 

Harjum 

Muharam, 

SE,M.E 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh DPK, 

CAR, NPF, dan 

ROA Terhadap 

Pembiayaan Pada 

Perbankan 

Syariah (Studi 

Kasus Pada Bank 

Muamalat 

Indonesia Periode 

2001-2011)  

1. DPK 

2. CAR 

3. NPF 

4. ROA 

1. DPK berpengaruh 

positif signifikan 

2. CAR tidak 

berpengaruh 

3. NPF tidak 

berpengaruh  

4. ROA tidak 

berpengaruh 

2 Fauziyah 

Adzimatinur, 

Sri Hartoyo, 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

1. NPF 

2. DPK 

3. Tingkat 

1. Dalam jangka pendek 

variabel yang 

signifikan hanya NPF 
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Ranti 

Wiliasih 

(2014) 

Besaran 

Pembiayaan 

Perbankan 

Syariah Di 

Indonesia 

Bagi Hasil 

4. FDR 

5. NPF 

6. ROA dan 

BOPO 

2. Dalam jangka panjang 

dari Tingkat Bagi 

Hasil, DPK, FDR 

memberikan pengaruh 

positif dan signifikan 

3. NPF memberikan 

pengruh signifikan 

4. ROA dan BOPO tidak 

berpengaruh 

signifikan 

3 Liliani, 

Khairunnisa, 

SE. MM 

(2015) 

Pengaruh DPK, 

NPF, ROA dan 

CAR Terhadap 

Pembiayaan Bagi 

Hasil pada Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia 

Periode 2010-

2013 

1. DPK 

2. NPF 

3. ROA 

4. CAR 

1. DPK memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

2. NPF tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

3. ROA tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

4. CAR tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

4 Tanesia 

Naufal G.N, 

Sri Fadilah, 

Heliana 

(2017) 

Pengaruh DPK, 

Rasio Keuangan 

Bank, Inflasi dan 

Bi Rate terhadap 

Volume 

Pembiayaan pada 

Bank Umum 

Syariah yang 

Terdaftar di Bank 

Indonesia Periode 

2012-2016. 

1. DPK 

2. Rasio 

Keuangan 

Bank 

3. Inflasi 

4. Bi Rate 

1. DPK berpengaruh 

terhadap Volume 

Pembiayaan 

2. Rasio Keuangan Bank 

berpengaruh terhadap 

Volume Pembiayaan 

3. Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap 

Volume Pembiayaan 

4. Bi Rate berpengaruh 

terhadap Volume 

Pembiayaan 
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2.5 KERANGKA BERFIKIR 

Di dasari oleh uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian “analisis pengaruh Inflasi, BI Rate, CAR, dan NPF terhadap Total 

Pembiayaan studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

2012-2016 

 

 

           

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 

 

 

(NPF) Non Performing 

Financing 

(CAR) Capital 

Adequacy Ratio  

Bi Rate 

 

Inflasi 

 

Total Pembiayaan 

  (Y) 

X1 

X2 

X3 

X4 

Variabel Control: 

1. Return On Assets 

(ROA) 

2. Biaya Operasional 

Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

3. Ukuran Perusahaan 

(Total Asset) 
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2.6 PENGEMBANGAN HIPOTESISI 

2.6.1 Hubungan Inflasi Terhadap Pembiayaan 

Hubungan yang erat dan luas antara inflasi dan berbagai sektor 

perekonomian terebut melahirkan berbagai perbeaan pengertian dan presepsi 

kita tentang inflasi, demikian pula dalam memformulasikan kebijakan-

kebijakan untuk solusinya. Namun, pada prinsipnya masih terdapat beberapa 

kesatuan panangan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena dan dilema 

ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang mengindikasikan semakin 

melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 

mata uang suatu Negara (Khalwaty,2000:5 dalam penelitian Mufqi Firaldi 

:2013). 

Inflasi dapat menyebabkan tingginya resiko default. Resiko ini akan 

meningkatkan Inflasi perbankan syariah. Sehingga ketika tingkat inflasi 

dalam keadaan tinggi, maka pihak bank akan sangat berhati-hati dalam 

menyalurkan pembiayaan. Selain itu inflasi juga bisa memberikan tekanan 

bagi bank syariah dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat, naik 

turunnya inflasi akan mempengaruhi tingkat saving masyarakat, sehingga hal 

tersebut akan mempengaruhi pembiayaan bank syariah. 

H1: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan. 

2.6.2 Hubungan Bi Rate Terhadap Pembiayaan 

Bi Rate adalah tingkat Suku Bunga Bank Indonesia yang diberikan 

kepada bank yang menyimpan dana di Bank Indonesia (dalam Ekarina 

Katmas, 2014). Ketika Bi Rate meningkat maka bank lebih suka menyimpan 
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dananya di Bank Indonesia dari pada menyalurkan dananya kepada 

masyarakat. Hal ini menyebabkan tingkat menjadi rendah, dengan demikian 

terjadi hubungan negatif antara Bi Rate dengan Pembiayaan. 

H2: Bi Rate berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan. 

2.6.3 Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengentrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal 

bank. (Wibowo,2007 dalam Ferial Nurbaya,2013). 

Jika CAR meningkat maka modal yang dimiliki bank lebih banyak 

disalurkan untuk melindungi Aktiva Bank yang mengandung resiko sehingka 

modal yang digunakan untuk pembiayaan akan berkurang. Dengan demikian 

dapat dikatakan terjadi hubungan CAR terhadap Pembiayaan. 

H3: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Total 

Pembiayaan. 

2.6.4 Hubungan Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak dapat 

atau berpotensi untuk tidak mampu mengembalikan pembiayaan berdasarkan 

syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba 

tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu. Non Performing Financing 

dalam perbankan Syariah atau Non Performing Loans dalam perbankan 

konvensional adalah jumlah kredit yang tergolong tidak lancar/macet yaitu 
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dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan 

Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif ( Nur Kurnaliyah 2011:32 

dalam jurnal Mufqi Firaldi:2013). 

pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah 

(Non Performing Financing) dan pembentukan cadangan (cash provision). 

Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan 

mempengaruhi permodalan bank. Dan NPF yang rendah, nilai NPF yang 

rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas bank syariah. Dengan demikian 

dapat dikatakan terjadi hubungan NPF terhadap Pembiayaan. 

H4: NPF (Non Performing Financing) berpengaruh signifikan terhadap Total 

Pembiayaan. 

 


