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PPeenneelliittiiaann  iinnii  ddiillaattaarrbbeellaakkaannggii  oolleehh  ppeemmiikkiirraann  ssuulliittnnyyaa  mmeennccaarrii  nnaassaabbaahh  

cciicciill  eemmaass  ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  KKCCPP  PPaannaamm  aattaauu  hhaannyyaa  aaddaa  nnaassaabbaahh  yyaanngg  

mmeenncciicciill  eemmaass  ppaaddaa  mmuussiimm--mmuussiimm  tteerrtteennttuu  ssaajjaa  yyaanngg  mmeennyyeebbaabbkkaann  ppeerrttuummbbuuhhaann  

((GGrroowwtthh))  cciicciill  eemmaass  ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  mmaassiihh  rreellaattiiff  kkeecciill,,  sseerrttaa  

mmeennyyeebbaabbkkaann  aaddaannyyaa  ppeemmbbiiaayyaaaann  yyaanngg  ttiiddaakk  bbaagguuss  ((NNoonn  PPeerrffoorrmmiinngg  LLooaann))  ddii  

ddaattaa  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  cciicciill  eemmaass  iinnii..  

AAddaappuunn  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiibbaahhaass  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  aappaakkaahh  aaddaa  

ppeennggaarruuhh  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  llooggaamm  mmuulliiaa  tteerrhhaaddaapp  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann  ddii  

BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  KKCCPP  PPaannaamm,,  ddaann  bbaaggaaiimmaannaa  ttiinnjjaauuaann  eekkoonnoommii  IIssllaamm  

tteennttaanngg  ppeennggaarruuhh  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  llooggaamm  mmuulliiaa  tteerrhhaaddaapp  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann  

ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  KKCCPP  PPaannaamm..  PPeenneelliittiiaann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ppeenneelliittiiaann  

llaappaannggaann  ((FFiieelldd  RReesseeaarrcchh))  yyaanngg  bbeerrllookkaassii  ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  KKCCPP  PPaannaamm  JJll..  

HHRR..  SSooeebbrraannttaass  KKMM  99..55  ((DDeeppaann  PPoonnppeess  BBaabbuussssaallaamm))..  MMeettooddee  ppeenngguummppuullaann  ddaattaa  

aaddaallaahh  oobbsseerrvvaassii,,  wwaawwaannccaarraa,,  ddaann  ddookkuummeennttaassii..  PPooppuullaassii  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

aaddaallaahh  ddaattaa  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann  sseelluurruuhh  pprroodduukk  ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii  tteerrsseebbuutt..  

NNaammuunn  ssuulliittnnyyaa  mmeennggaammbbiill  ddaattaa  kkeesseelluurruuhhaann  ddaarrii  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  

MMaannddiirrii,,  mmaakkaa  ppeennuulliiss  mmeennggaammbbiill  ssaammppeell  bbeerruuppaa  ddaattaa  ttiimmee  sseerriieess  aattaauu  ddaattaa  

bbuullaannaann  ppeennddaappaattaann  bbaannkk  yyaanngg  ddiiaammbbiill  sseeccaarraa  bbeerruurruutt  ddaarrii  ppeerriiooddee  JJaannuuaarrii  22001144  

ss//dd  DDeesseemmbbeerr  22001155..  DDaattaa  tteerrsseebbuutt  ddii  aannaalliissaa  mmeenngggguunnaakkaann  aannaalliissaa  kkuuaannttiittaattiiff,,  

kkeemmuuddiiaann  ddiissaajjiikkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttaabbeell  ddaann  ggaammbbaarr  yyaanngg  ddiilleennggkkaappii  ddeennggaann  

ppeennjjeellaassaann..  

HHaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  aaddaannyyaa  ppeennggaarruuhh  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  

aannttaarraa  ppeennggaarruuhh  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  llooggaamm  mmuulliiaa  tteerrhhaaddaapp  ppeenniinnggkkaattaann  ppeennddaappaattaann  

ddii  BBaannkk  SSyyaarriiaahh  MMaannddiirrii..  HHaall  iinnii  ddaappaatt  ddiibbuukkttiikkaann  ddaarrii  uujjii  kkooeeffiissiieenn  kkoorreellaassii  yyaaiittuu  

ddeennggaann  RR  hhiittuunngg  sseebbeessaarr  00..666699  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  rr  hhiittuunngg  >>  rr  ttaabbeell  

((00,,666699  >>  00,,553377))..  DDaann  RR--ssqquuaarree  sseebbeessaarr  00,,444488  yyaanngg  aarrttiinnyyaa  ppeennjjuuaallaann  llooggaamm  mmuulliiaa  

mmeemmiilliikkii  ppeennggaarruuhh  sseebbeessaarr  4444,,88%%  ,,  ddaann  ssiissaannyyaa  sseebbeessaarr  5555,,22%%  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  

ffaakkttoorr  llaaiinn..  MMeennuurruutt  ppaannddaannggaann  eekkoonnoommii  IIssllaamm,,  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  llooggaamm  mmuulliiaa  

aattaauu  cciicciill  eemmaass  sseeccaarraa  kkrreeddiitt  iinnii  tteellaahh  sseessuuaaii  ddeennggaann  pprriinnssiipp  eekkoonnoommii  IIssllaamm..  

KKaarreennaa  aaddaa  aakkaadd  yyaanngg  mmeennggiikkaatt  pprroodduukk  iinnii  yyaaiittuu  aakkaadd  mmuurraabbaahhaahh  ddaann  rraahhnn,,  ddaann  

aaddaannyyaa  ffaattwwaa  DDSSNN--MMUUII  NNoo..  7777//DDSSNN--MMUUII//VV//22001100  tteennttaanngg  ppeemmbboolleehhaann  jjuuaall--bbeellii  

eemmaass  sseeccaarraa  cciicciill..      


