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A. Latar Belakang Masalah Perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu negara dipengaruhi dari berbagai sektor yang dapat menunjang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran krusial dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Kehadiran dunia perbankan merupakan suatu hal yang wajib dalam suatu negara karena memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Dalam hal ini, nasabah yang menyimpan dananya baik itu dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro akan memperoleh bunga yang telah ditetapkan oleh bank berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. 



2  Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.1 Balas jasa yang diterima bank yaitu bank membebankan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Bunga ini adalah sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Namun, bagi nasabah yang beragama Islam, sistem bunga yang diterapkan oleh bank-bank konvensional tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Al-Quran dengan jelas mengharamkan bunga/riba yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275: 
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�eC��!	2ִ8 fgh!i      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                                                            1Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 30. 



3  larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.2 .  Akan tetapi, kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan bank tidak dapat dihindarkan. Dengan demikian, muncul suatu gagasan untuk melahirkan suatu sistem perbankan yang tentunya tidak menggunakan prinsip riba yang dilarang oleh syariat Islam. Lahirlah satu bank sebagai cikal bakal perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).3 Diantara BUS, UUS, dan BPRS, BPRS dinilai mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Berikut grafik perkembangan BPRS di Indonesia:                                                                2 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 47. 3Ibid., h. 33. 



    
Grafik I.1. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Sumber: Otoritas Jasa Keuangan ( Dari grafik diatas terlihatRakyat Syariah (BPRS)mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2006terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2007 mencapai 114 bank. Dan pada akhir tahun 2008 juga mengalami peningkatan menjadi 131 bank. Peningkatan BPRS masih tDalam penelitian ini penulis tertarik menjadikan BPRS sebagai objek penelitian dikarenakan penulis ingin melihat sejauh mana BPRS mampu menghasilkan keuntungan dari usahanya dimana dalam hal memperoleh modal, BPRS tidak diperbolehkan untuk melakukan penghi020406080100120140160180 Perkembangan BPRS di Indonesia.1. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) Dari grafik diatas terlihat perkembangan jaringan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2005 terdapat 92 BPRS di Indonesiaengalami sedikit peningkatan pada tahun 2006 menjadi 105 bank.terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2007 mencapai 114 bank. Dan pada akhir tahun 2008 juga mengalami peningkatan menjadi 131 bank. Peningkatan BPRS masih terus terjadi hingga akhir 2015 menjadi 163 BPRS. Dalam penelitian ini penulis tertarik menjadikan BPRS sebagai objek penelitian dikarenakan penulis ingin melihat sejauh mana BPRS mampu menghasilkan keuntungan dari usahanya dimana dalam hal memperoleh modal, BPRS tidak diperbolehkan untuk melakukan penghiPerkembangan BPRS di Indonesia 4 

.1. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia  perkembangan jaringan Bank Pembiayaan 5 terdapat 92 BPRS di Indonesia, menjadi 105 bank. Namun, terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2007 mencapai 114 bank. Dan pada akhir tahun 2008 juga mengalami peningkatan menjadi 131 bank. menjadi 163 BPRS.  Dalam penelitian ini penulis tertarik menjadikan BPRS sebagai objek penelitian dikarenakan penulis ingin melihat sejauh mana BPRS mampu menghasilkan keuntungan dari usahanya dimana dalam hal memperoleh modal, BPRS tidak diperbolehkan untuk melakukan penghimpunan dana Perkembangan BPRS di IndonesiaJumlah BPRS



5  melalui produk giro. Dalam hal ini, BPRS juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, perputaran lalu lintas pembayaran melalui jasa kliring mencapai Rp.302.225.826.000.000 pada akhir November 2017 dan dapat dipastikan tingkat perputaran tersebut tidak memberikan keuntungan pada BPRS di Indonesia.4 Dalam menjalankan aktivitasnya, tentunya bank syariah akan menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh. Pembiayaan sebagai usaha yang paling utama yang dilakukan oleh bank syariah harus mampu meningkatkan profitabilitas/keuntungan terhadap bank itu sendiri tidak terkecuali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mencapai tujuan ini tentunya diperlukan Manajemen Dana yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah Assets and 

Liability Management atau Manajemen Aktiva dan Passiva. Manajemen Dana adalah suatu proses pengelolaan dana suatu bank, artinya bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau dari modal sendiri, disamping kebijkan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga mencapai tingkat pendapatan yang optimal serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Sentral.5  Pertumbuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara umum dinilai cukup pesat sebagaimana terlihat pada grafik 1.1 diatas. Begitu pula aset yang                                                            4www.bi.go.id  5 Veitzhal Rivai, Dkk, Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan: Dari 
Teori ke Praktik), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 165. 



 dimiliki oleh BPRS, juga mengalami peningkatan. Berikut grafik perkembangan total aset yang dimiliki oleh BPRS:  Sumber: Otoritas Jasa Keuangan ( Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 total aset BPRS mencapai Rp.3.520.417.000.000 dan terus mengalamihingga tahun 2012, total asset BPRS mencapai angka Rp.4.698.952.000.000. Dan pada akhir 2015, total asset yang sudah dimiliki BPRS yaitu sebesar Rp.6.573.331.000.000.menjadi daya tarik tersendbahwa BPRS dilarang untuk melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau sejenisnya. Walaupun demikian, terbukti BPRS berhasil meningkatkan Total Aset yang dimiliki seperti yang tertera pada grafik diatas.                                                           6 www.ojk.go.id 500000010000000dimiliki oleh BPRS, juga mengalami peningkatan. Berikut grafik perkembangan total aset yang dimiliki oleh BPRS:6 
Grafik I.2. Perkembangan Total Aset BPRSSumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 total aset BPRS mencapai Rp.3.520.417.000.000 dan terus mengalamihingga tahun 2012, total asset BPRS mencapai angka Rp.4.698.952.000.000. Dan pada akhir 2015, total asset yang sudah dimiliki BPRS yaitu sebesar Rp.6.573.331.000.000. Pencapaian atas aset yang berhasil diperoleh BPRS menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti. Sebab, berdasarkan aturan yang ada bahwa BPRS dilarang untuk melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau sejenisnya. Walaupun demikian, terbukti BPRS berhasil meningkatkan Total Aset yang dimiliki seperti yang tertera pada grafik                      352041746989525833488657333177392700500000010000000 2011 20122013 2014 2015Tahun Total Aset (Juta Rupiah) 6 dimiliki oleh BPRS, juga mengalami peningkatan. Berikut grafik 

.2. Perkembangan Total Aset BPRS  Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 total aset BPRS mencapai Rp.3.520.417.000.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012, total asset BPRS mencapai angka Rp.4.698.952.000.000. Dan pada akhir 2015, total asset yang sudah dimiliki BPRS yaitu sebesar Pencapaian atas aset yang berhasil diperoleh BPRS iri bagi peneliti. Sebab, berdasarkan aturan yang ada bahwa BPRS dilarang untuk melakukan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau sejenisnya. Walaupun demikian, terbukti BPRS berhasil meningkatkan Total Aset yang dimiliki seperti yang tertera pada grafik I.2 



7  Salah satu indikator penentu profitabilitas bank adalah Return On Asset (ROA) atau sering juga disebut dengan Return On Investment (ROI). ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, ROA juga diartikan sebagai hasil pengembalian investasi dari seluruh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.7 Sebagai lembaga keuangan, tujuan bank tentunya adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir risiko-risiko yang ada. Untuk mencapai tujuan ini tentu dibutuhkan pengelolaan yang baik. Pengelolaan tersebut sangat diperlukan karena adanya perbedaan mendasar dalam karakteristik antara sumber dana dan penyaluran dana. Sumber dana terbesar bank berasal dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, maupun giro yang disebut dengan Dana Pihak Ketiga. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, semakin memperkuat fungsi bank sebagai penyalur dana yang bertujuan memperoleh profit yang tinggi. Untuk itu dalam penelititan ini, salah satu fokus penulis adalah menganilisis peran dari Dana                                                            7Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 201-202. 



8  Pihak Ketiga (DPK) untuk mencapai tujuan bank dalam memperoleh laba atau profitabilitas. Bank syariah harus berupaya menjaga kualitas aktiva produktifnya agar senantiasa lancar. Kualitas aktiva produktif akan mencegah adanya Non Performing Financing (NPF). NPF (Non Performing Financing) adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. NPF (Non Performing 

Financing) merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan berpengaruh pada profitabilitas, karena hal tersebut mungkin dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan. Munculnya pembiayaan bermasalah ini pada suatu saat akan menghambat  kinerja bank, yang akan berdampak pada tingkat keuntungan bank. Dengan begitu, tingkat pembiayaan bermasalah dalam hal ini NPF (Non Performing Financing) harus dapat dikurangi untuk menjaga kelancaran suatu bank. Untuk itu, penulis menetapkan fokus lain dari penelitian ini adalah pembiayaan bermasalah atau NPF (Non Performing 

Financing). Selain beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi Profitabilitas bank, juga terdapat beberapa faktor eksternal salah satunya yaitu inflasi. Inflasi merupakan presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu. Atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku.  Dari tahun ke tahun, masalah inflasi merupakan hal yang tak pernah luput dari perhatian pengamat pada umunya dan pemerintah pada khususnya. 



9  Nampaknya, inflasi telah menjadi momok menakutkan bagi setiap Negara tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri, fenomena inflasi sudah menjadi seperti warisan dari masa ke masa. Seperti halnya yang terjadi pada tahun 1966, Indonesia mengalami hiperinflasi mencapai 645,5% karena defisit anggaran belanja hingga harus melakukan pemotongan nilai rupiah dari Rp.1000 menjadi Rp.1. saat itu pada masa ekonomi terpimpin, pemerintah lebih cenderung mengutamakan kepentingan politik. Banyaknya pendanaan untuk proyek negara menyebabkan pengeluaran negara membengkak, padahal tidak semua pendanaan termasuk pengeluaran produktif misalnya konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Inflasi terburuk kedua terjadi pada tahun 1998 akibat pengaruh krisis keuangan Asia dengan tingkat inflasi 77,5%. Saat itu nilai tukar rupiah terjun bebas dari Rp.2.800 menjadi Rp.16.000 terhadap dolar Amerika. Diperparah dengan gejolak reformasi yang terjadi menambah ketidakstabilan kondisi negara yang berakhir dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Indonesia mengalami inflasi sedang pada tahun 2005 dengan tingkat inflasi 17,11%, tahun 2008 dengan tingkat inflasi 11,06%, dan inflasi ringan di tahun 2013 pada angka 8,38%. Badan Pusat Statistik mencatat, pada periode 2010 dampak krisis ekonomi global mulai mereda dengan tingkat inflasi 6,39%, sehingga pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi dalam negeri mulai terlihat. Badan Pusat Statistik juga mencatat inflasi mencapai titik terendah pada Desember 2015 dengan angka 



10  0,96%. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran inflasi dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia khususnya BPRS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rola Nurul Fazria pada tahun 2016 memperoleh hasil bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas bank.8 Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu memperoleh hasil bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.9 Berikut ini data Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Return On Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2015. 
Tabel I.1  NPF, DPK, Inflasi, dan ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Tahun NPF DPK (Juta) Inflasi ROA 2011 6,11% 2.095.333 3,79% 2,67% 2012 6,15% 2.937.802 4,30% 2,64% 2013 6,50% 3.666.174 8,38% 2,79% 2014 7,89% 4.028.415 8,36% 2,26% 2015 8,20% 4.801.415 3,35% 2,20% Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)  Berdasarkan tabel diatas terlihat NPF pada tahun 2011 sebesar 6,11% dengan jumlah DPK yang berhasil dihimpun sebesar Rp.2.095.333.000.000.                                                            8 Rola Nurul Fazria, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas pada 
Bank Umum Syariah di Indonesia pada Tahun 2011-2015”, Tesis, Surakarta: IAIN Surakarta, 2016, h. 99.  9 Edhi Satriyo Wibowo dan Muhammad Syaichu, “Analisis Pengaruh Suku Bunga, 
Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah”, Diponegoro Journal of Management, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, h. 8. 



11  sementara itu anga inflasi pada akhir tahun 2011 menunjukkan angka 3,79% dengan nilai profitibalitas sebesar 2,67%. Kemudian pada tahun 2012 NPF mengalami peningkatan menjadi 6,15% dan jumlah DPK yang terhimpun sebanyak Rp.787.923.000.000. Sementara itu,  BPRS mendapat profitabilitas yang ditunjukkan dengan ROA yaitu sebesar 2,64% dengan tingkat inflasi yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,30% Pada tahun 2013, NPF terlihat terus mengalami peningkatan menjadi 6,50%. Diikuti peningkatan DPK menjadi Rp.907.755.000.000. Namun, peningkatan NPF yang seharusnya menghambat kenaikan profitabilitas tidak mempengaruhi peningkatan ROA yang meningkat menjadi 2,79% dengan tingkat inflasi yang meningkat signifian menjadi 8,38%.  Demikian pula pada tahun 2014, NPF terus mengalami peningkatan menjadi 7,89%. Peningkatan ini semakin menjauhi batas persentase pembiayaan macet yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Hal ini tentunya dapat mengancam kelancaran kinerja bank. Sementara itu, DPK sebagai modal untuk melanjutkan penyaluran dana sebagai alat untuk mencapai keuntungan bank terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp.1.021.776.000.000. Namun, peningkatan DPK ini tidak diikuti oleh naiknya keuntungan bank dimana terjadi penuruan ROA menjadi 2,26% pada tahun 2014 dengan tingkat inflasi pada tahun yang sama sebesar 8,38%. Pada tahun 2015, persentase NPF pada BPRS belum dapat dikendalikan. Terbukti pada tahun ini persentase NPF masih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 8,20%. Sementara itu DPK terus mengalami 



12  peningkatan menjadi RP. 4.808.888.000.000. Namun, kenaikan DPK ini tidak diikuti oleh tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank yang mengalami penurunan menjadi 2,20% dengan tingkat inflasi sebesar 3,35% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dan permasalahan yang ada diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Non Performing 

Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Return on Assets dimoderasi 

oleh Variabel Inflasi (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 

Indonesia)”. 

B. Definisi Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Return on Assets selanjutnya disebut dengan “ROA”adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 2. Non Performing Financing selanjutnya disebut dengan “NPF” adalah Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diharapkan oleh pihak bank. 3. Dana Pihak Ketiga selanjutnya disebut dengan “DPK” adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, 



13  pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing. 4. Inflasi adalah persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku. 5. Variabel Moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari beberapa definisi istilah yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan bahwa naik turunnya ROA dapat ditentukan oleh keberadaan tingkat pembiayaan sebagai transaksi utama bank dalam mencari keuntungan. Kegagalan pengembalian atas pembiayaan yang disalurkan disebut dengan NPF. Hal ini akan berakibat penurunan ROA bank. Sebaliknya sumber modal terbesar bank berasal dari DPK. Semakin banyaknya DPK yang mampu dikumpul bank, maka akan memperkuat modal bank untuk melakukan pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal. Disamping itu, kondisi ekonomi diluar bank akan mempengaruhi tingkat pembiayaan yang disalurkan. Inflasi yang terjadi akan mengakibatkan penurunan minat masyarakat untuk meningkatkan transaksi ekonomi sehingga permintaan akan pembiayaan menurun. Hal ini tentu akan mempengaruhi ROA pada bank yang akan menyalurkan pembiayaan. 
C. Permasalahan 



14  
1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan identifikasi malah dari penelitian ini adalah: a. Persentase ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. b. Kompisisi DPK pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah c. Persentase NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. d. Tingkat inflasi.  
2. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Non 

Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap 
Return on Asset (ROA) dengan Inflasi sebagai variabel moderasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Alasan peneliti memilih variabel NPF yaitu karena keuntungan terbesar dari aktivitas bank adalah melalui penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah pengembalian, maka akan berpengaruh pada laba yang akan diperoleh bank. Begitu pula DPK, alasan peneliti menggunakan variabel ini karena modal terbesar bank untuk menjalankan fungsinya yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga. Semakin besar komposisi DPK, maka akan semakin kuat modal bank malam menjalankan usahanya. Selain itu, disamping faktor internal, menurut peneliti inflasi memiliki pengaruh penting bagi kemajuan suatu bank. Keadaan 



15  ekonomi suatu negara akan berdampak pada peningkatan kualitas dan pendapatan bank tidak terkecuali BPRS. Atas dasar ini peneliti menetapkan inflasi sebagai variabel moderating yang akan diteliti dalam penelitian ini.  
3. Rumusan Masalah a. Apakah terdapat pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? b. Apakah terdapat pengaruh DPK terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? c. Apakah Inflasi memoderasi pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? d. Apakah Inflasi memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis: a. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Return on Asset pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return on Asset pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 



16  c. Inflasi dapat memoderasi pengaruh NPF dan DPK terhadap Return 

on Asset pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
2. Manfaat Penelitian Penelitian ini berguna bagi: a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Kajian Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Inflasi terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. b. Bagi Peneliti Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Inflasi terhadap Return On 

Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. c. Bagi Perguruan Tinggi Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang Ekonomi Syariah terutama Perbankan Syariah dan dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan.   


