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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari atas dua jenis, yaitu

bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai

bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah yang dapat melaksanakan transaksi ke

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti

transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan sebagainya.

Definisi bank syariah menurut Muhammad (2002) dalam Donna (2006), adalah

lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan

bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga

baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana

sosial lainnya.



Selain itu, bank syariah juga dapat meghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf

uang yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak

pemberi wakaf (wakif). Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan

beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non riba memiliki setidaknya empat

fungsi, yaitu: fungsi manajer investasi, fungsi investor, fungsi sosial, dan fungsi jasa

keuangan.

2.2      Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari

barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Definisi inflasi oleh para

ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan

(nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.

Inflasi menurut kamus adalah kemerosotan nilai mata uang (kertas) karena terlalu

sebanyak beredar dan menyebabkan melambungnya harga barang-barang. Inflasi banyak

terjadi dinegara berkembang, karena struktur ekonomi Negara berkembang masih rentan

terhadap goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri atau yang berkaitan dengan

hubungan luar negeri, misalnya memburuknya utang luar negeri, dan kurs valas, dapat

menimbulkan fluktuasi harga dipasar domestik.

Menurut Ridwan dan Barlian (2003) dalam Novianto (2009), Inflasi adalah suatu

kondisi ketika tingkat harga meningkat secara terus menerus dan mempengaruhi Individu,

dunia usaha dan pemerintah. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai

mata uang secara terus menerus.

Menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2007: 137), seperti sebuah penyakit,

inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:



1. Moderate Inflation: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat.

Umumnya disebut sebagai ‘inflasi satu digit’. Pada tingkat inflasi seperti ini

orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya

dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

2. Galloping Inflation: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai

dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau

memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk

aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah.

Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui

cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman

kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang

mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil ‘selamat’ walaupun sistem

harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung

mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena

orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar

negeri dari pada berinvestasi di dalam negeri (capital outflow).

3. Hyper Inflation: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu

jutaan sampai triliyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak

pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi Galloping

Inflation, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan

menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat ‘mematikan’ ini. Contohnya adalah

Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

Selain itu, menurut Karim (2007: 138) inflasi dapat digolongkan karena

penyebab-penyebabnya yaitu sebagai berikut:



1. Natural Inflation dan Human Error Inflation. Sesuai dengan namanya Natural

Inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia

tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Human Error Inflation adalah

inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia

sendiri.

2. Actual/Anticipated/Expected Inflation dan Unanticipated/Unexpected Inflation.

Pada Expected Inflation tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan

tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi, re
t ≡ Rt

– πe
t sedangkan pada Unexpected Inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal

belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3. Demand Pull dan Cost Push Inflation. Demand Pull Inflation diakibatkan oleh

perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari

barang dan jasa pada suatu perekonomian. Cost Push Inflation adalah inflasi yang

terjadi karena adanya perubahan-perubahan dari sisi Penawaran Agregatif (AS)

dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

4. Spiralling Inflation. Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi

yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai

akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5. Imported Inflation dan Domestic Inflation. Imported Inflation bisa dikatakan

adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus

menjadi price taker dalam pasar perdagangan internasional. Domestic Inflation

bisa dikatakan inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak

begitu mempengaruhi negara-negara lain.



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

dari tingkat harga secara umum (karim, 2007: 136). Persamaannya adalah sebagai

berikut:Tingkat Inflasi = x 100%

2.3 Suku Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Suku bank adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus (unit

surplus) pada unit ekonomi yang mengalami defisit (unit defisit) atas pinjaman yang

diberikan dari tabungannya.

Suku bunga adalah harga sewa yang diterima oleh unit surplus karena menyediakan

dana bagi unit defisit. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada

nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank

(nasabah yang memperoleh pinjaman). Ada 2 macam bunga yang diberikan kepada

nasabahnya yaitu :

1. Bunga simpanan, merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman, merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau

harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagi contoh

bunga kredit.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah

sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana, peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula

meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak

sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.



2. Persaingan, disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus

memperhatikan pesaing. Jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika

hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan di naikkan di atas

bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus

berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijaksanaan pemerintah, baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman

kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman

ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu, semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi

bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang.

6. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah

bunga  kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

7. Reputasi perusahaan, bonafitditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit

sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya.

8. Produk yang kompetitif, untuk produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan

relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik, biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama

(primer) dan nasabah biasa (sekunder). Nasabah utama biasanya mempunyai

hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya

pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga, jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi

kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka

bunga yang dibebankan pun juga berbeda.



BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan

moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate

diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan

dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui

pengelolaan likuiditas (liquidity managemen) di pasar uang untuk mencapai sasaran

operasional kebijakan moneter.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan pencapaian standar

keberhasilan  yang ditentukan oleh instansi kepada karyawan sesuai dengan pekerjaan yang

diberikan kepada masing-masing karyawannya (Kartono, 2000: 32). Kinerja adalah suatu

bagian untuk memajukan karir. Hal ini menjadi dasar semua kegiatan penggambaran karir

lainnya, karena kemajuan karir sangat tergantung pada prestasi kerja yang dihasilkan

(Handoko, 2001:131).

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesanggupan serta ketepatan waktu (Hasibuan, 2001:94). Dari pendapat ahli diatas dapat

ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai oleh seorang pegawai

yang sudah dibebankan kepadanya menurut ukuran yang berlaku dengan tanggung jawab

yang telah diberikan, dan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kerja

pegawai satu dengan kinerja pegawai lainnya dan sebagai alat untuk memajukan karir.

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur

keberhasilan suatu organisasi atau perbankan  dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perbankan

dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.



Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha

formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perbankan

dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi

perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu

perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk mengenalisis laporan

keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah

tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan

dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode

berikutnya.

Menurut Subramanyam (2010: 40), analisis rasio merupakan salah satu alat analisis

keuangan yang paling populer dan banyak digunakan.   Analisis rasio keuangan adalah proses

penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data

akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi

kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan

keuangan.

2.5 Analisis Kinerja Bank

2.5.1 Return On Asset (ROA)

Menurut Prathama Rahardja (2006), Rasio ini digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rumus yang

digunakan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6//23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah :



ROA = 100%
2.5.2 Return On Equity (ROE)

Menurut Prathama Rahardja (2006), ROE adalah perbandingan antara laba bersih

bank dengan modal sendiri. Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik

pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal

yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go public).

Rumus yang digunakan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6//23./DPNP tanggal 31 Mei

2004 adalah :

ROE = ℎ x 100%

2.5.3. Net Interest Margin (NIM)

Menurut Prathama Rahardja (2006), Pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif

dikali 100 %. Dimana Pendapatan bersih = pendapatan bunga beban bunga, aktiva produktif

merupakan penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valas dalam bentuk kredit, surat

berharga, penempatan antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada

transaksi rekening administratif yang diperhitungkan untuk aktiva produktif yang

menghasilkan bunga (interest bearing assets). Rumus yang digunakan sesuai Surat Edaran

Bank Indonesia No.6//23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah :

NIM = ℎ 100%
2.5.4 Capital Adequacy Rasio (CAR)

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Berdasarkan ketentuan

Bank Indonesia, bank dinyatakan sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. Hal

ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank For International Settlement (BIS).

CAR diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang

menurut risiko (ATMR). Rumus yang digunakan yaitu :



CAR= ( ) x 100%

2.5.5 Non Performing Financing (NPF)

Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri

dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Imam Ghozali

(2007) dalam Dea Naufal Kharisma (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPF

adalah tingkat pengembalian kredit (pembiayaan) yang diberikan deposan kepada bank

dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit (pembiayaan) macet pada bank tersebut.

Rasio NPF ini menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola

pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank sehingga semakin tinggi rasio ini maka

semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Hal ini dikarenakan pembiayaan

merupakan sektor terbesar dalam menyumbang pendapatan bank. NPF dapat dirumuskan

sebagai berikut :

NPF = 100%
2.6 Pandangan Islam Tentang Riba

Menurut pandangan kebanyakan manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat

membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi rakyat. Anggapan tersebut telah menjadi keyakinan kuat hampir setiap orang, baik

ekonom, pemerintah maupun praktisi. Karena itu tidak aneh, jika para pejabat negara dan

direktur perbankan seringkali bangga melaporkan jumlah kredit yang dikucurkan untuk

pengusaha kecil sekian puluh triliun rupiah. Pandangan umum tersebut dibantah oleh Allah

dalam surah Ar-Rum : 39, yang berbunyi :












Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat
gandakan (pahalanya)”.(QS. Ar-Rum: 39)

Ayat tersebut menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem

bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat dan adil. Manusia

menyatakan bahwa pinjaman dengan bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat,

sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh

dan berkembang. Pada ayat Al-quran tersebut tidak hanya membicarakan riba (bunga) dalam

konteks makro, bukan hanya ekonomi mikro. Dalam konteks makro adalah mengkaji dampak

riba terhadap ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau

perusahaan.

Dalam ayat Al-quran dikatakan praktek riba yang telah sistematik, yaitu riba yang

telah menjadi instrumen ekonomi, sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi

kapitalisme. Dalam sistem kapitalis ini, bunga bank (interest rate) merupakan jantung dari

sistem perekonomian. Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga

perdagangan internasional. Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan

perekonomian, diantaranya yaitu :

Pertama, sistem ekonomi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi dimana-mana

sejak tahun 1930 sampai saat ini. Sistem ribawi menjadi penyebab utama tidak stabilnya nilai

uang (currency) sebuah negara. Karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang

tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang tingkat bunga riil yang lebih tinggi akibat para

spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya dimana tingkat

bunga riil nya relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah



ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riil disini dimaksudkan adalah tingkat

bunga minus tingkat inflasi.

Kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi kesenjangan pertumbuhan ekonomi

masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin

makin miskin. Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan

terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun.

Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan

meningkatkan angka pengangguran. Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku

bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah

inflasi yang terjadiakibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci islam,

sebagaimana ditulis Dhiayuddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan.

Inflasi akan menurunkan daya beli atau kemiskinan rakyat dengan asumsi cateris paribus.

Kelima, sistem ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada

debt trap (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka

kesulitan, apalagi pokoknya. Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya

sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani

APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu

dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang

besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun.

Dengan fakta tersebut, maka benarlah Allah yang mengatakan bahwa sistem bunga

tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi

perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Itulah sebabnya, maka lanjutan

ayat tersebut pada ayat ke 41 berbunyi :









Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(QS.
Ar-Rum: 41)

Konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan dampak sistem moneter ribawi yang

dijalankan oleh manusia. Kerusakan ekonomi dunia dan Indonesia berupa krisis saat ini

adalah akibat ulah tangan manusia yang menerapkan riba yang bertentangan dengan nilai-

nilai kemanusian dan keadilan. Berdasarkan kenyataan itu, maka sekali lagi, maha benarlah

firman Allah yang mengatakan bahwa riba tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Riba ada dua macam, nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran yang lebih yang

disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan

barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang

dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam

masyarakat Arab zaman jahiliyah. Allah menjelaskan azab memakan riba dalam surah Al-

Baqarah ayat 275, yang berbunyi :


















Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) 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)

Melalui ayat ini Allah menceritakan bahwa seorang pemakan riba akan dibangkitkan

pada hari kiamat layaknya orang gila yang mengamuk seperti kesurupan setan. Allah

menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Oarng-orang yang

membolehkan riba ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan

oleh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum

turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk

mengembalikannyadan dimanfaatkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali

lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka

dan mereka kekal di dalamnya.

2.7 Hadist Tentang Dosa Riba

Dalam beberapa hadits disebutkan dampak buruk dari memakan riba. Diantaranya

yaitu memakan riba lebih buruk dosanya dari perbuatan zina dan. Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam bersabda :

ُجُل َوھَُو یَْعلَُم أََشدُّ مِ . ْن ِستَِّة َوثَالَثِْیَن َزْنیَةً ِدْرھَُم ِربًا یَأُْكلُھُ الرَّ
Artinya:“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan

dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina
sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi)

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Penelitian, tahun,
dan judul Variabel Metode Analisis Hasil

1 Novianto Satrio
Utomo (2008).
Analisis pengaruh
tingkat inflasi dan
suku bunga BI
terhadap kinerja
keuangan  PT. Bank

Variabel independen
:
Tingkat inflasi dan
suku bunga BI.

Variabel dependen:
kinerja keuangan

Regresi linear
berganda

Inflasi berpengaruh
terhadap ROA, dan
tidak berpengaruh
terhadap ROE, NIM.
Suku bunga BI
berpengaruh terhadap
ROA, dan tidak



Muamalat, Tbk
berdasarkan rasio
keuangan.

(ROA, ROE, NIM) berpengaruh terhadap
ROE, NIM.

2 Neni Supriyanti
(2008).
Analisis pengaruh
inflasi dan suku BI
terhadap kinerja
keuangan PT. Bank
Mandiri, Tbk
berdasarkan rasio
keuangan.

Variabel independen
:
Tingkat inflasi dan
suku bunga BI.

Variabel dependen:
Kinerja keuangan
(ROA, ROE, NIM).

Regresi linear
berganda

Inflasi tidak
berpengaruh terhadap
ROA, ROE, NIM.

Suku bunga BI tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan (ROA,
ROE, NIM)

3 Linda Dwi Oktavia
(2009).
Pengaruh suku
bunga SBI, nilai
tukar rupiah, dan
inflasi terhadap
kinerja keuangan
perusahaan sebelum
dan sesudah
privatisasi.

Variabel independen
:
Suku bunga SBI,
nilai tukar rupiah
dan inflasi.
Variabel dependen :
Kinerja keuangan
(ROA, ROE, NPM)

Regresi linear
berganda

Sebelum privatisasi
variabel suku bunga
SBI berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan, variabel
nilai tukar rupiah dan
inflasi tidak
berpengaruh terhadap
kinerja keuangan.
Sesudah privatisasi
suku bunga SBI dan
inflasi berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan, dan nilai
tukar rupiah tidak
berpengaruh terhadap
kinerja keuangan.

Sumber: Data Olahan (2014)

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu varibel independen (inflasi dan suku

bunga) dan variebel dependen (rasio keuangan) Bank Umum Syariah Milik Negara di

Indonesia.

Gambar 2.1



Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan (2014)

2.9 Hipotesis

1. Hubungan Inflasi dan Kinerja Keuangan (ROA, ROE, NIM, CAR, NPF)

Linda Dwi Oktavia (2009) meneliti tentang pengaruh suku bunga SBI, nilai tukar

rupiah, dan inflasi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian

menunjukkan variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Pada penelitian Novianto Satrio Utomo (2008) yang meneliti pengaruh

inflasi dan suku bunga BI terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan

menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang terhadap ROA. Inflasi

menyebabkan naiknya biaya produksi maupun operasional  sehingga pada akhirnya

merugikan bank dan mempengaruhi kinerja keuangan bank (ROA). Dengan demikian,

jika inflasi tinggi maka ROA suatu bank akan menurun. Dari asumsi diatas maka

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1a : Inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA

Penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Neni Supriyanti (2009) mengenai

pengaruh inflasi terhadap ROE menemukan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh

terhadap ROE. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2009)

yang juga meneliti pengaruh inflasi terhadap ROE, dalam hasil penelitiannya

menemukan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap ROE. Inflasi tinggi

inflasi

Suku bunga

Kinerja keuangan
bank umum

syariah

ROA

ROE

NIM

CAR

NPF



maka daya beli investor atau pendapatan akan menurun sehingga berpengaruh kepada

ROE suatu perusahan. Apabila inflasi tinggi maka ROE bank akan rendah. Berdasarkan

asumsi diatas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1b : Inflasi berpengaruh negatif terhadap ROE

Novianto (2009) meneliti tentang pengaruh inflasi dan suku bunga BI terhadap

kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan (NIM) menemukan bahwa inflasi tidak

memiliki pengaruh terhadap NIM. Penelitian yang sama juga  dilakukan oleh Neni

Supriyanti (2009), dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi juga tidak memiliki

pengaruh terhadap NIM. NIM digunakan untuk mengukur kemampuan menajemen

bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga

bersih. Inflasi memberikan dampak yang negatif terhadap NIM suatu bank. NIM

harus cukup besar untuk menutupi kerugian-kerugian pinjaman, kerugian sekuritas

dan pajak untuk dijadikan profit dan meningkatkan pendapatan (Rivai dkk, 2007:

722). Berdasarkan asumsi diatas hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1c : Inflasi berpengaruh negatif terhadap NIM

Nezar Kurnia Ramadhan (2010) meneliti pengaruh tingkat inflasi di Indonesia,

ATMR dan NPL terhadap tingkat CAR PT. Bank Mandiri. Hasil penelitiannya

menunjukan bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat

CAR. CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah aktiva bank yang mengandung

resiko seperti kredit, penyertaan surat berharga, dan tagihan pada bank lain.  CAR

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan

dalam operasional bank maupun inflasi. Semakin besar  CAR suatu perusahaan maka

semakin baik posisi modal bank tersebut. Dengan demikian, jika terjadi inflasi yang



tinggi maka CAR suatu bank akan rendah. Berdasarkan asumsi diatas maka hipotesis

dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1d : Inflasi berpengaruh negatif terhadap CAR

Muntoha Ihsan (2011), meneliti tentang pengaruh gross domestic product,

inflasi, dan kebijakan jenis pembiayaan terhadap rasio non performing financing bank

umum syariah di Indonesia. Dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi

berpengaruh signifikan terhadap NPF. Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata

uang secara terus menerus. Hal ini berakibat meningkatnya harga sehingga banyak

pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan (NPF).

Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami

keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian

yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Dari asumsi tersebut maka

hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H1e : Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF

2. Hubungan Suku Bunga BI dan Kinerja Keuangan (ROA, ROE, NIM, CAR, NPF).

Neni Supriyanti (2009) dalam penelitiannya mengenai pengaruh inflasi dan

suku bunga BI terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, NIM) menemukan hasil bahwa

suku bunga BI tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan

Linda Dwi Oktavia ( 2009) menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif

terhadap ROA. Novianto (2009) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa suku

bunga memiliki pengaruh terhadap variabel ROA.

Suku bunga BI yang tinggi akan melemahkan pendapatan sehingga keuntungan

yang diperoleh semakin kecil. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank



tersebut dari segi pengamanan asset. Berdasarkan asumsi diatas hipotesis dirumuskan

sebagai berikut :

H2a : Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap ROA

Novianto (2009) dalam penelitiannya menemukan suku bunga BI tidak

memiliki berpengaruh terhadap variabel ROE. Penelitian yang sama juga dilakukan

oleh Neni Supriyanti (2009), hasil penelitiannya juga menunjukan bahwa suku bunga

BI tidak memiliki pengaruh terhadap suku bunga BI. Dalam penelitian David (2012)

yang meneliti pengaruh inflasi, suku bunga SBI dan kurs valuta asing terhadap ROE,

menemukan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap ROE.

ROE adalah perbandingan laba bersih dengan modal sendiri, rasio ini banyak

diamati oleh pemegang saham bank serta para investor pasar modal yang ingin

membeli saham bank yang bersangkutan. Rasio ini merupakan indikator yang sangat

penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan

bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen.

Kenaikan ROE berarti kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan kenaikan

tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. Berdasarkan asumsi diatas

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2b : Suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap ROE

Neni Supriyanti (2009) dalam penelitiannya tentang pengaruh inflasi dan suku

bunga BI terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE, NIM), menemukan bahwa suku

bunga BI tidak berpengaruh terhadap NIM. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang

dilakukan Novianto (2009), yang juga menemukan bahwa suku bunga BI tidak

berpengaruh terhadap rasio NIM. NIM yang besar mengambarkan kemampuan bank

yang baik dalam mengelola aktiva produktifnya, sebaliknya semakin kecil rasio NIM



maka kemungkinan bank dalam masalah semakin besar. Persentase NIM yang besar

akan dapat menutup setiap kerugian sehingga akan meningkatkan laba.

Suku bunga BI meningkat berdampak pada suku bunga bank konvensional.

Pendapatan bunga atau operasional margin bank syariah di dapat dari penyaluran dana

seperti pendapatan margin mudharabah, pendapatan sewa, dan lain-lain. Karena

biasanya nasabah mencari keuntungan, mereka lebih cenderung mmilih bank yang

memberikan keuntungan lebih besar. Sehingga pendapatan bank syariah menurun

sementara beban bunga atau beban operasional harus dikeluarkan. Berdasarkan asumsi

diatas hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2c : Suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap NIM

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau sering disebut rasio permodalan

merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Kinerja perbankan yang solid

tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) yang berada jauh di atas

minimum 8%. CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutupi

penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR

ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian

dana pada aktiva sesuai dengan tingkat resiko (Rivai, 2007: 731). Semakin tinggi CAR

maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap

kredit/aktiva produktif yang berisiko.

Suku bunga meningkat mengakibatkan nasabah maupun calon nasabah akan

beralih ke bank konvensional karena bunga lebih besar, sehingga kemampuan bank

menghasilkan laba semakin mengecil, selain itu komposisi pengalokasian dana juga

kecil karena kurangnya minat nasabah untuk berinvestasi sementara resiko dari aktiva

tersebut semakin besar. Berdasarkan asumsi diatas hipotesis dapat dirumuskan sebagai

berikut :



H2d : Suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap CAR

Suku bunga yang  meningkat merupakan dampak meningkatnya inflasi,

sedangkan pendapatan dan daya beli investor menurun (Kasmir, 2010: 57). Inflasi yang

tinggi, suku bunga juga akan tinggi. Yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan

riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Sebelum inflasi, seorang

debitur masih sanggup untuk membayar angsuran kreditnya, namun setelah inflasi

terjadi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan

debitur tersebut tidak mengalami peningkatan, maka kemampuan debitur tersebut

dalam membayar angsurannya menjadi melemah sebab sebagian besar atau bahkan

seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat.

Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin naik

keuntungannya, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami

kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Berdasarkan asumsi

tersebut hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2e : Suku bunga BI berpengaruh positif terhadap NPF

3. Hubungan Tingkat Inflasi dan Suku Bunga BI dan Kinerja Keuangan (ROA,

ROE, NIM, CAR, NPF).

Neni Supriyanti (2009) meneliti pengaruh inflasi dan suku bunga BI terhadap

kinerja keuanga berdasarkan rasio keuangan (ROA, ROE, NIM). Menemukan bahwa

inflasi dan suku bunga BI tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Penelitian yang

sama juga dilakukan Novianto Satrio Utomo (2009), hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa inflasi dan suku bunga BI berpengaruh terhadap ROA. Inflasi mengakibatkan



minat masyarakat untuk menabung, atau berinvestasi dan berproduksi menjadi

berkurang. Harga meningkat dengan cepat, masyarakat akan kewalahan menanggung

dan mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket. Inflasi berpotensi

mengerek bunga kredit. Kenaikan bunga kredit tentu akan menghambat pertumbuhan

kredit itu sendiri. Sementara pendapatan dari sektor kredit akan menjadi kecil. Hal ini

berimbas kepada kinerja keuangan  bank (ROA). Berdasarkan asumsi diatas dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3a : Inflasi dan suku bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap ROA

David (2012) melakukan penelitian secara simultan mengenai pengaruh

inflasi, suku bunga SBI dan kurs valuta asing terhadap ROE PT. Bank Mandiri Tbk.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa inflasi dan suku bunga SBI berpengaruh

terhadap ROE. Linda Dwi Oktavia (2009) menemukan bahwa inflasi dan suku bunga

SBI memiliki pengaruh terhadap ROE. ROE merupakan indikator yang penting bagi

pihak deposan dalam mengambil keputusan, setiap kenaikan indikator ini berarti terjadi

kenaikan dari laba sehingga akan berdampak pada pembayaran dividen. Semakin besar

ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.berdasarkan asumsi diatas

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3b : Inflasi dan suku bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap ROE

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh inflasi dan suku bunga BI terhadap

kinerja keuangan (NIM) yang dilakukan Novianto Satrio Utomo (2009) menemukan

bahwa inflasi dan suku bunga BI tidak pengaruh terhadap NIM, dapat dilihat dari hasil

uji-F pada penelitian tersebut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Neni

Supriyanti (2009) yang menemukan bahwa inflasi dan suku bunga BI tidak memiliki

pengaruh terhadap NIM. Kenaikan BI rate banyak terkait dengan laju inflasi, secara



umum peningkatan suku bunga BI akan menaikan suku bunga pinjaman. Hal itu akan

berdampak pada perusahan yang marginnya tipis karena mereka memerlukan waktu

untuk meneruskan kenaikan bunga kepada konsumen. Dengan begitu, kenaikan inflasi

dan suku bunga BI akan mempengaruhi NIM. Berdasarkan  asumsi diatas dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3c : Inflasi dan suku bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap NIM
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ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aset

Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan

seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008).

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan

bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung

kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar

rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Jika inflasi

dan suku bunga BI tinggi maka CAR akan menurun. Berdasarkan asumsi tersebut

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3d : Inflasi dan suku bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap CAR

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam

perekonomian. Menurutnya sebagai akibat dari kepanikan masyarakat dalam

menghadapi kenaikan harga barang-barang yang naik terus menerus dan perekonomian

tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan memborong

barang, sementara yang kekurangan uang tidak dapat membeli barang, akibatnya

negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat



kepanikan tersebut, masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan

menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan

berdampak pada penutupan bank (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang ada.

Semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya NPF.

Inflasi didefinisikan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang

(permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia

(penawaran), sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Meskipun kredit

bank berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan

berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi sehingga daya beli uang

menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan.

Apalagi bila kredit tidak berjalan lancar (bermasalah), maka menyebabkan  NPF akan

semakin besar dan kualitas pembiayaan perusahaan tersebut semakin buruk.

Berdasarkan asumsi diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3e : Inflasi dan suku bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap NPF


