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ABSTRAK 

Nama : Agustina 

Nim : 90500116005 

Judul : Pengaruh Financing to Deposit Rasio, Kurs, dan Inflasi terhadap 

Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-

2020 

 

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu kinerja fungsi bank, karena 

rasio NPF (Non Performing Financing) yang tinggi adalah indicator kegagalan 

bank dalam mengelola suatu bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menetahui dan 

menguji seberapa besar pengaruh FDR (Financing to Deposit Rasio), Kurs, dan 

Inflasi terhadap NPF (Non Performing Financing) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan Bank Syariah di Indonesia 

yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) di peroleh dari data publikasi dari masing-

masing website Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2020. Sampel penelitian 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan di peroleh 

sebanyak 14 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi), dan analisis regresi linear berganda 

dengan bantuan program IBM SPSS Statistik 25. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, 1) FDR, Kurs, dan Inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap NPF. 2) FDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPF. 3) Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

NPF. 4) Inflasi tidak berpengaruh Signifikan terhadap NPF. 

 

Kata Kunci : FDR, Kurs, Inflasi, dan NPF. 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya 

berdasarkan syariah Islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif 

adanya pertentangan antara bunga dan riba. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan sejak tahun 1992. 

Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank 

syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya 

bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah 

menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena 

kegagalan sistem bunga. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah 

dapat tetap eksis dan mampu bertahan. 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.
1
 

Dalam penyaluran kredit sangat penting bagi lembaga untuk 

mengendalikan dan memperkecil resiko kredit,
2
 maka sering bank-bank 

menetapkan kondisi atau ketentuan tertentu yang berkaitan dengan kredit yang 

bakal diberikan. Pada tingkat makro, pada bank-bank sentral dinegara-negara 

yang telah menerapkan sistem ekonomi Islam atau sistem perbankan ganda (dual 

banking system) ternyata menggunakan akad-akad yang berbeda dalam 

                                                             
1
 Sofyan Safri Harahap dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Cet. IV; Grogol: LPFE Usakti, 

2010) h. 3. 
2 Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 27. 
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menciptakan dan menggunakan instrumen pengendali moneternya.
3
 Dana yang 

dimiliki oleh bank adalah berasal dari dana bank itu sendiri, dana dari masyarakat 

dan dana pinjaman. Salah satu tujuan bank adalah memberikan tempat yang aman 

bagi para deposan.
4
 

Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan 

perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan 

kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta 

perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Untuk melihat tingkat 

kesehatan bank syariah dapat dilihat pada penilaian kesehatan bank syariah 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang system 

penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip syariah.
5
   

Bank sangat memperhatikan risiko, mengingat sebagian besar bank 

melakukan pemberian kredit sebagai bisnis utamanya. Saat ini, sejarah 

menunjukkan bahwa risiko kredit merupakan kontributor utama yang 

menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang 

ditimbulkannya sangat besar sehingga mengurangi modal bank secara cepat. 

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin 

dari besarnya Non Performing Financing (NPF). Pembiayaan atau financing 

adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

                                                             
3 Trisiliadi Supriyanto, Konsep Rate Of Profit Perspektif Ekonomi Islam (Desertasi, UIN 

Syarif Hidatullah 2014), h. 2. 
4
 N.Gregory Mankiv, Teori Makro Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 447. 

5 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 303. 



3 
 

 
 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga.
6
  

Kenyataannya telah banyak macam produk perbankan syariah dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, namun masih juga ditemukan adanya 

permasalahan khususnya untuk produk pembiayaan. Adanya NPF harus bisa 

diatasi karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan 

tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank yang 

mempunyai tingkat NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan 

masyarakat inilah NPF perlu diatasi.
7
 Pembiayaan bermasalah tentu akan memberi 

dampak yang kurang baik  bagi perbankan syariah di Indonesia. Bahaya yang 

timbul dari pembiayaan bermasalah adalah tidak terbayarnya kembali pembiayaan 

tersebut. Semakin besar pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka semakin 

menurun tingkat kesehatan bank. Bahkan jika hal ini terjadi secara luas akan 

meyebabkan krisis perbankan yang mengakibatkan krisis ekonomi. 

Tingginya NPF, khususnya pembiayaan macet, memberikan kontribusi 

besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu 

indikator sehat tidaknya sebuah Bank.
8
 Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

tidak terlepas dari faktor ekonomi moneter maupun faktor internal bank syariah 

itu sendiri. Sama seperti perbankan konvensional, laju kinerja perbankan syariah 

pun masih tertekan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing 

                                                             
6
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: PT. UPP AMP YKPN, 

2005) h. 17. 
7
 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 204. 
8
  Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. h.128. 
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(NPF). Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPF perbankan syariah per 

Juli 2016 berada di posisi 4,7%. Secara tahunan, rasio NPF perbankan syariah 

hanya turun tipis dari posisi sebesar 4,89% pada Juli 2015. Sudah begitu, 

tumpukan pembiayaan bermasalah di perbankan syariah masih lebih tinggi 

ketimbang kredit bermasalah (NPL) perbankan konvensional yang sebesar 3,18% 

per Juli 2016. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK menilai, tingginya 

NPF perbankan syariah bersumber dari sektor perdagangan yang mencapai Rp 

2,29 triliun per Juli 2016. NPF disektor perdagangan meningkat sebesar 43,77% 

secara tahunan. Secara total, nilai pembiayaan bermasalah perbankan syariah 

mencapai Rp 10,81 triliun atau naik 8,36% dari Rp 9,98 triliun pada Juli 2015.
9
 

Dalam kondisi normal, angka NPF yang tinggi dari sebuah bank komersial 

merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk memprediksi prospek 

kelangsungan hidup (sustainability) bank tersebut. Menurut jejak pendapat yang 

dilakukan oleh konsultan Bozz dan Hamilton terhadap penyebab kebangkrutan 

200 bank internasional pada tahun 1987, ternyata masalah perkreditan menduduki 

ranking pertama, yaitu sebesar 61%. Hasil survei tersebut semakin diperkuat 

dengan kenyataan bahwa sumber utama terjadinya krisis perbankan di tanah air 

maupun di negara lain pada tahun 1997 yang lalu disebabkan angka NPF yang 

sangat besar.
10

  

Non Performing Financing (NPF) salah satu indikator kunci untuk menilai 

kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya sebuah 

                                                             
9
 Ratio NPF Bank Syariah masih tinggi (online), tersedia di 

https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-npf-bank-syariah-masih-tinggi.htm (21 Juli 2018). 
10

  Maidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) Pada Industri Perbankan 

Syariah”. Jurnal Human Falah, Vol.. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014),  hal 131. 
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bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja 

bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah 

likiuditas (ketidak mampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan 

tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang). Karena sangat pentingnya 

rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengatur 

dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil 

bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi. 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tidak menyentuh angka diatas 

5%. 

Menurut Rustam (2013) menyebutkan salah satu penyebab pembiayaan 

bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industry yang 

menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan 

karena kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah 

yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan.
11

 

Variabel yang mempengaruhi NPF adalah FDR (Financing Deposit 

Rasio), adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana 

pihak ketiga oleh bank.
12

 FDR tersebut menyatakan bahwa seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber 

likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada 

nasabah. Pembiayaan dapat mengimbangi kewajian bank untuk segera memenuhi 

                                                             
11

 Rustam, B.R. Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), h. 65. 
12

 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. ISLAMIC BANKING Sebuah Teori, 

Konsep, dan Aplikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) h. 783. 
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permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan 

oleh bank untuk membrtikan pembiayaan. Dimana hasil penelitian yang dilakukan 

Mares pada tahun 2013, menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap NPF.
13

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra dan Monita pada 2013 yang menunjukkan FDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
14

 

Variabel lain yang mempengaruhi NPF adalah nilai Kurs, Kurs (Exchange 

rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua 

negara untuk saling melakukan perdagangan.
15

 Bagi suatu negara dengan suatu 

system perekonomian yang kuat adalah memiliki stabilitas kurs yang tahan dan 

tidak mudah rentan dengan fluktuatif pasar uang dunia. Teori elastisitas 

mengatakan bahwa nilai tukar adalah harga dari valuta asing untuk 

mempertahankan neraca pembayaran internasional suatu negara  agar tetap berada 

pada tingkat ekulibrium.
16

 Nilai tukar sama dengan perbandingan antara tingkat 

harga umum yang berlaku didua negara, yang merupakan rata-rata tertimbang 

(weggted average) dari seluruh produk yang dihasilkan kedua negara. Pihak 

perbankan adalah pihak yang paling signifikan menerima pengaruh atau dampak 

risiko dari kondisi perubahan nilai kurs.
17

 

                                                             
13

 Mares Suci dan Popita,“Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia”,  Accounting Analysis Journal 2,  no.4 (2013): h. 411. 
14

 Monita Eggy Putri dan Chandra Setiawan,“Non Performing Financing and Bank 

Efficiency of Islamic Banks in Indonesia”,  Journal of Islamic Finance and Business Research 2, 

no. 1 (2013) h. 69. 
15 N.Gregory Mankiv, Makro Ekonomi Edisi Ke Enam (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 128. 
16

 Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 120. 
17 Irham Fahmi, h. 120. 
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Surat edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011 

juga menyebutkan factor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan 

kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mempengaruhi nilai 

tukar, siklus usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur dalam 

mengembalikan pinjamannya.
18

 Peningkatan atau penurunan nilai kurs memberi 

dampak kepada kemampuan daya beli publik sehingga hasil-hasil produksi 

cenderung akan tidak terserap, kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan 

debitur untuk membayar kewajibannya ke pihak bank.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai mata uang atau kurs juga 

berpengaruh terhadap NPF. Kurs adalah harga dari satu mata uang dalam mata 

uang yang lain.
19

 Dimana hasil penelitian Mutamimah dan Chasanah pada tahun 

2012 menyatakan bahwa kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. 

20
 berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummi

21
, Nilai tukar Kurs 

berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (Non 

Performing Financing) perbankan syariah. 

Variabel ekonomi makro yang dapat berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu Inflasi. Inflasi 

merupakan presentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu 

                                                             
18  Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 11 Oktober 2011. 
19

 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 

h. 358. 
20

 Siti Nur Zaidah Chasanah dan Mutamimah,“Analisis Eksternal Dan Internal Dalam 

Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan 

Ekonomi 19, no.1(2012) h.59. 
21 Umi Uswatun Hasanah, “Pengaruh inflasi, Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadao Non 

Perfirming Financing (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2013-

2015)”. (Skripsi, Perbankan Syarah FEBI IAIN, Surakarta, 2017), h. 77. 
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atau dengan kata lain adanya penurunan dari nilai mata uang yang berlaku.
22

 Teori 

kuantitas mengasumsikan bahwa permintaan terhadap keseimbangan uang riil 

adalah proporsional tehadap pendapatan.
23

 Dan jumlah uang yang beredar dan 

permintaan uang sama-sama menentukan ekulibrium tingkat harga.
24

 Jika inflasi 

sedang meningkat maka harga-harga barang kebutuhan masyarakat akan ikut 

meningkat dan akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Menurunnya 

tingkat konsumsi masyarakat akan menyebabkan dunia usaha melemah, sebagian 

besar dana investasi untuk sector riil adalah dibiayai oleh bank.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap 

NPF. Inflasi merupakan kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu 

perekonomian.
25

 Dimana hasil penelitian Mohammad pada 2013 menyatakan 

inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.
26

 Pelambatan pertumbuhan 

penyaluran kredit dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah. 

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nanteza 

pada tahun 2015 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap NPL.
27

 

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini 

mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang 

diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi 

                                                             
22 Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 196 
23

 N.Gregory Mankiv. Makro Ekonomi Edisi Ke Enam (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 92 
24 N.Gregory Mankiv, h. 92 
25

 Nurul et al Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis. (Jakarta: Kencana Predana 

Media Grup 2008) h.175. 
26
Mohammad Nasih,”The Analysis Of Non Performing Financing Determinants On 

Indonesian Islamic Banking.”, Jurnal Ekonomika Bisnis 4, no.2 (2013) h. 181. 
27

 Nanteza Haniifah,”Economic Determinants Of Non Performing Loans (NPLs) in 

Urganda Commercial Banks”,  A Contemporary Business Journal 5, no. 2 (2015) h. 144. 
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kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengambilan 

modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi 

kenuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. 

Mengingat pentingnya peranan kredit perbankan dalam mengendalikan 

moneter dan kegiatan perekonomian khususnya Bank Umum Syariah dan fitur 

dari sektor Perbankan Syariah dimana mereka beroperasi dan juga ekspansi yang 

cepat dari lembaga perbankan syariah di indonesia ada keinginan kuat untuk 

melakukan penelitian tentang NPF perbankan syariah di Indonesia , maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut , oleh karena itu penulis bermaksud ingin 

meneliti sejauh manakah peran bank syariah, dalam hal ini Bank Umum Syariah 

untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah agar tidak menyentuh angka 5%. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu melambatnya pertumbuhan 

pembiayaan bank syariah yang diiringi pula oleh peningkatan rasio pembiayaan 

bermasalah serta research gap penelitian terdahulu antara peneliti yang satu 

dengan yang lainnya, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Pengaruh Financing To Deposit Rasio, Kurs, Dan Inflasi  Terhadap 

Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020 ” 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

Adapun9rumusan9masalah dalam9penelitian ini adalah9sebagai9berikut: 

1. Apakah  Financing Deposit Ratio (FDR), Kurs dan Inflasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Umum Syariah ? 
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2. Apakah Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah ? 

3.  Apakah Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah ? 

4. Apakah Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah ? 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat 

praduga atau dugaan sementara karena masih perlu dibuktikan kebenarannya  

yang harus diuji melalui data fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. 

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Financing Deposit Ratio (FDR), Kurs dan Inflasi secara 

simultan terhadap Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari 

risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko pembiayaan bermasalah yang 

ada pada suatu bank Semakin tinggi NPF pada suatu bank, maka risiko pembiayaan 

semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bank sehingga 

menurunkan laba.28 Tingginya FDR berarti adanya penyaluran pembiayaan yang 

tinggi pula, semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui pembiayaan, 

maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat.
29 Kredit 

bermasalah dan nilai tukar dapat berdampak pada aktivitas ekonomi khususnya 

                                                             
28

Yusuf, Muhammad, Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah 13, no. 2 Juni 2017. 
29

Suhartatik Nur dan Kusumaningtias,“Determinan Financing to Deposit Ratio 

Perbankan Syariah di Indonesia“, Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Surabaya, 2013. 
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produsen yang menggunakan bahan baku impor, sehingga dengan 

terdepresiasinya nilai tukar maka harga bahan baku impor naik dan hal tersebut 

membebani biaya produksi, pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada 

profit dan pendapatan produsen. Maka produsen sebagai debitur akan terpengaruh 

terhadap pembayaran pinjaman pada bank.
30

 Disamping itu semakin tinggi angka 

inflasi maka semakin tinggi pula kesempatan terjadinya NPF. Inflasi dapat 

berpengaruh terhadap kredit bermasalah, inflasi yang tinggi dan tidak stabil 

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
31

 Dapat 

di simpulkan bahwa FDR, Kurs, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPF. Sehingga 

hipotesis yang dapat disimpulkan adalah 

H1 : FDR, Kurs, dan Inflasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap NPF. 

2. Pengaruh Financing Deposit Rasio (FDR) terhadap Non Performing 

Financing (NPF) 

Menurut Remi FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang 

diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh 

bank. FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah yang 

bersangkutan.
32

 Semakin tinggi penyaluran dana yang disalurkan melalui 

pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah akan 

                                                             
30 Kuncoro, Mudrajad. Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis 

Global Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 194. 
31 Hermawan Soebagia. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial: Studi Empiris Pada Sektor Perbankan di 

Indonesia (Tesis, Program Pasca Sarjana Magister. 2005). 
32

Suhartatik Nur dan Kusumaningtias,“Determinan Financing to Deposit Ratio 

Perbankan Syariah di Indonesia“, Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Surabaya, 2013. 
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meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat.
33

 Dimana hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra dan Monita pada 2013 yang menunjukkan FDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. 
34

 Pernyataan ini didukung Haifa 

dan Dedi pada 2015 dalam penelitiannya juga menyatakan FDR berpengaruh 

positif signifikan terhadap NPF.
35

 

H2 : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. 

3. Pengaruh Kurs terhadap Non Performing Financing (NPF) 

Nilai tukar merupakan harga di dalam pertukaran dan dalam pertukaran 

antara 2 macam mata uang yang berbeda, terdapat perbandingan nilai atau 

harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang disebut 

kurs/exchange rate. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah 

dikoreksi dengan harga relatif yaitu harga-harga didalam negeri dibandingkan 

dengan harga-harga diluar negeri. Sifat dari kurs valuta asing tergantung sifat 

pasar. Apabila transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di 

pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

permintaan dan penawaran.
36

 

Dalam perbankan syariah nilai tukar akan menentukan imbal hasil 

investasi riil. Mata uang yang menurun secara jelas akan mengurangi daya beli 

                                                             
33

 Poetry, dkk., Analisis Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan 

Konvensional dan NPF Perbankan Syariah, 2011. 
34

 Putri Monita Eggy, Setiawan, 2013, Non Performing Financing and Bank Efficiency of 

Islamic Banks in Indonesia. Journal of Islamic Finance and Business Research. Volume 2 Nomor 

1, Halaman 58-76. 
35

 Dedi Wibowo dan Haifa. 2015. Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Makro Ekonomi 

Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia: Periode 2010:01 – 2014:04. 

Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 2, Halaman 74-87 
36

 Tri Hendra Purnomo dan Nurul Widyawati, “Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, dan 

Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Properti”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, 

Vol. 2 No. 10 (2013), h.3. 
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dari pendapatan dan keuntungan modal yang didapat dari jenis investasi 

apapun. Penurunan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional 

bank. Dengan turunnya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah 

juga akan menurun dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap rasio keuangan 

bank.
37

 

H3 : Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. 

4. Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) 

Inflasi berpengaruh terhadap NPF. Inflasi merupakan kenaikan harga 

umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.
38

 Inflasi adalah suatu 

keadaan dimana terjadi kenaikan harga umum yang berlangsung terus menerus 

dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga nilai uang turun, sebanding 

dengan kenaikan harga-harga tersebut.
39

 Sebagai akibat dari inflasi adalah 

turunnya nilai uang. Pengaruh perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi 

yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat 

sehingga standar hidup masyarakat juga turun, Penelitian Mutamimah (2012), 

Firmansyah (2014) dan Setiawan (2013) menunjukkan hasil bahwa inflasi 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF pada bank syariah. 

H4 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. 

 

                                                             
37

 Desi Marilin Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai Tukar Valas Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pada 

PerbankanSyariah di Indonesia Periode 2005-2009”. Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No. 3 (November 

2011), h. 161-162. 
38

 Nurul et al Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Cet.VI; Jakarta: 

Kencana, 2018)h.175. 
39

 Drs. M. Manullang, Pengantar Teori Ekonomi Moneter, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1993), h. 83. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi 

kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Variabel 

penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu 

penelitian.  

a. Variabel independen (X)  

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel dalam penelitian ini adalah Financing Deposit Ratio, Kurs, dan 

Inflasi. 

1) Financing Deposit Ratio (X1) adalah Perbandingan antara pembiayaan 

yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dikerahkan oleh bank, berikut merupakan rumus untuk mengukur 

tingkat FDR, sebagai berikut: 

 

 

 

2) Kurs (X2) adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain, berikut 

merupakan rumus untuk mengukur tingkat Kurs, sebagai berikut : 

 

 

3) Inflasi (X3) adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 

secara tajam (absolute) yang berlangsung terus menerus dalam jangka 

FDR= 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛  

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
X 100% 

Kurs= 
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 t−tingkat harga t−1

tingkat harga t−1
X 100% 
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waktu cukup lama, berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat 

Inflasi, sebagai berikut : 

 

 

b. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Non Performing Financing (Y) 

yaitu Rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank syariah, berikut merupakan rumus untuk mengukur 

tingkat NPF, sebagai berikut:  

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengaruh FDR, inflasi dan kurs 

terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. 

E. Penelitian Terdahulu 

Judul yang diangkat tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan 

dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Adapun 

beberapa penelitian yang mengkaji tentang pengaruh FDR, Kurs, Inflasi dalam 

hubungannya dengan Non Performing Financing, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini 

 

 

Inflasi= 
𝑃1−𝑃0

𝑃0
 

NPF=
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
X 100% 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Nama Peneliti 

(Tahun) 

 

Judul 

 

Teknik 

Analisis Data 

 

Hasil Penelitian 

1.  
Ferawati 

(2016) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Non 

Performing 

Financing pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia pada 2012- 

2015. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut 

dikatakan bahwa 

FDR, inflasi, kurs 

mempunyai 

pengaruh 

positif tetapi tidak 

signifikan 

terhadap 

NPF 

2. Ahmad Tabrizi 

(2014) 

Analisis Pengaruh 

variabel makro 

terhadap Non 

Performing Financing 

pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

periode tahun 2005-

2013. 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut 

dikatakan bahwa 

inflasi dan nilai 

tukar/Kurs secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap NPF 

pada Bank Umum 

Syariah, dan 

secara parsial 

juga memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

perubahan nilai 

NPF 

3.  Firmansari 

dan Suprayogi 

(2015) 

Pengaruh Variabel 

Makroekonomi dan 

Variabel Spesifik 

Bank Terhadap Non 

Performing 

Financing pada 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut 

dikatakan bahwa 

Inflasi secara 

parsial memiliki 

pengaruh 



17 
 

 
 

Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha 

Syariah Di Indonesia 

Periode 2003 – 2014. 

signifikan 

terhadap NPF 

sedangkan FDR 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap NPF 

BUS dan UUS di 

Indonesia. 

 

F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh  Financing Deposit Ratio (FDR), Kurs dan 

Inflasi secara simultan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Umum Syariah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Kurs terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian tentang 

hubungan FDR, Kurs, dan Inflasi terhadap Non Performing Financing (kredit 

bermasalah). Serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan 



18 
 

 
 

syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dalam 

bidang ilmu ekonomi syariah. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi 

dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis 

perbankan syariah. Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan 

untuk penelitian sejenis selanjutnya. Dan diharapkan dapat berguna bagi 

masyarakat untuk menambah wawasan mengenai perkembangan dan 

pertumbuhan bank syaraih di Indonesia.  



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Stewardship ( Stewardship Theory ) 

Teori Stewardship merupakan teori yang di cetuskan oleh Donaldson dan 

Davis tahun 1989 tentang situasi para manager yang memiliki motivasi dalam 

bekerja, tidak hanya karena tujuan individu tetapi lebih memprioritaskan pada 

kepentingan organisasi. Dasar dari teori ini yaitu psikologi dan sosiologi yang 

ditujukan untuk memotivasi para eksekutif sebagai steward untuk bertindak 

sesuai dengan keinginan principal tanpa mengesampingkan tujuan 

organisasinya untuk mencapai target yang telah ditentukan.
40

 

Teori Stewardship dapat digunakan sebagai pendukung produk 

pembiayaan yang di tawarkan oleh lembaga perbankan. Peran bank syariah 

sebagai steward yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai principal 

untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat 

mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward. 

Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai 

harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat 

diawal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang 

diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah 

sehingga kinerja keuangan dari bank syariah akan meningkat. 

                                                             
40

 Slamet Riyadi dan Yulianto. 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual 

Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Accounting Analysis Journal. Vol.3. 
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Implikasi teori stewardship pada penelitian ini adalah didasarkan 

hubungan kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola 

dana (mudharib). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola 

dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat 

produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. 

Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki 

tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tidak akan menanggung 

risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian, para 

eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk 

bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari 

nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal.
41

 

B. Landasan Teori 

1. Perbankan Syariah 

Tiada seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali 

kecuali yang satunya nilainya sedekah.
42

 Laksanakanlah amanat pada orang 

yang telah mempercayaimu dan janganlah menghianati orang yang 

menghianatimu.
43

 Dari hadis diatas dapat diketahui bahwasanya adanya 

perintah untuk membangun kepercayaan dan nilai ibadah dalam melakukan 

aktivitas ekonomi dalam islam. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat 
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merupakan karakteristik unik sistem ekonomi islam. Perpaduan unsur materi 

dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain.  

Prinsip bagi hasil (profit Sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.
44

 Bank islam 

akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan 

pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak 

sebagai muḍharib “pengelola”, sedangkan penabung bertindak sebagai 

ṣhahibul maal ”penyandang dana”. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah 

akan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua 

pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul 

sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan 

nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan 

ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik 

modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.
45

  

a. Pengertian Bank Syariah 

Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam 

didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Disini 

artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus 

bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan 

prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal 

(keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada 

syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya 
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45

 Penjelasan Umum Undang-undang No 21 Tahun 2008. 



22 
 

 
 

dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran 

syariah. Dengan demikian distribusi berkeadilan (distributive justice) yang 

ingin dicapai dalam keuangan syariah, sesuai dengan konsep maqashid 

syariah.
46

 

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 beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. 

Bank islam atau yang bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang 

pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
47

 

b. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

Adapun Landasan dasar dalam pelaksanaan perbankan terdapat dalam QS. 

Al-Baqarah: 282 

ى فَٱۡكتُبُُيُُۚ   َسّمّٗ َٰٓ أََجٖل مُّ ْا إَِذا تََدايَىتُم بَِدۡيٍه إِلَى  َُٰٓ أَيٍَُّا ٱلَِّريَه َءاَمىُ
َٰٓ  ……… يَ 
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Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 

tunai (seperti berjual beli, utang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya) 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…”.
48

 

Dan QS. An-Nisaa’: 58 

إَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه ٱلىَّاِس أَن تَۡحُكُمُْا بِ  ََ لٍَِا  ٌۡ َٰٓ أَ ِت إِلَى 
ىَ  َْا ٱۡۡلََم  َ يَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ َ إِنَّ ٱَّللَّ ۡد ُِِۚۚ إِنَّ ٱَّللَّ ََ ٱۡل

ا  مَّ َِ ا  وِ ا بَِصيرّٗ َََۢ َ َكاَن َسِمي ًِٰٓۦَۗٓ إِنَّ ٱَّللَّ ظُُكم بِ َِ  ٨٥يَ

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu mendapatkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi penagajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah maha mendengar lagi maha melihat”. 

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
49

 Lembaga yang 

berwenang di sini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat 

independen yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS ditempatkan pada bank 

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas 
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yang diatur oleh DSN-MUI. Adapun prinsip perbankan syariah sebagai 

berikut:  

a) Larangan riba dan bunga.  

b) Keadilan sosial, persamaan, dan hak milik.  

c) Uang sebagai modal “potensial”.  

d) Larangan perilaku spekulatif.  

e) Kesucian akad (kontrak).  

f) Aktivitas yang disetujui Syariah. 

Pada dasarnya terdapat perbedaan utama antara bank syariah dan bank 

konvensional antara lain: bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

operasionalnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bedanya 

dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak mengenal sistem bunga 

karena bagi bank syariah sistem bunga adalah riba.
50

 

Menurut Syafi’i Antonio (2001) Bank Islam atau yang selanjutnya 

disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat 

Islam.
51

 

Dalam kegiatan pembiayaannya bank syariah memiliki beberapa 

ketentuan yaitu Pembiayaan yang dilakukan bank syariah berdasarkan prinsip 
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dan nilai islam yang ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 (lima) 

konsep dasar akad, yaitu:
52

 

1) Prinsip simpanan murni (Al-Wadi’ah) 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni atau simpanan dari satu 

pihak kepihak lain.
53

 Konsep simpanan dalam perbankan syariah 

diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu : 1) konsep yad amanah, nasabah 

menitip uang pada bank dan pihak bank mengenakan biaya penitipan 2) 

Konsep yad al-ḍhamanah, nasabah menitipkan dana kepada bank sedangkan 

bank memanfaatkan dana tersebut dengan bagi hasil, sehingga mereka dapat 

bonus atau insentive.
54

 

2) Prinsip bagi hasil (syirkah) 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

dilakukan dalam empat akad utama yaitu al-musyarakah, al-muḍharabah, al-

mu araah dan al-musaqah. Tetapi dalam aplikasinya prinsip yang paling 

banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al- muḍharabah.
55

 

3) Prinsip jual beli (At-Tijarah) 

Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqih muamalah islamiah terbilang 

banyak, namun ada tiga jenis jual beli yang dikembangkan dalam perbankan 

syariah yaitu bai’al-murabahah, bai’as salam dan bai’al istishna .
56

 

4) Prinsip sewa (Al-Ijarah) 
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Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan (ownership/ milkiyah) atas barang itu sendiri.
57

 

5) Prinsip jasa/fee (Al-Ajr ) 

Akad yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu 1) AlWakalah 

yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. ,2) Al-

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, 

3) Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada 

orang lain yang wajib menaggungnya, 4) Ar-Rahn adalah menahan salah satu 

harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. 5) Al-

Qordh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap 

imbalan.
58

 

Hal lain yang paling membedakan bank syariah dan bank 

konvensional adalah dalam sistem pembagian keuntungan pembiayaannya. 

Dalam bank konvensional, keuntungan dibagikan dengan sistem bunga. 

Sedangkan dalam bank syariah, keuntungan dibagi berdasarkan sistem bagi 

hasil. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. 
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Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun 

keduanya mempunyai perbedaan yang nyata.
59

 

Pelarangan riba merupakan ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan ekonomi islam khususnya perbankan syariah. Riba yang berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.
60

 Mengenai 

hal ini ALLAH SWT mengingatkan dalam Firmannya QS. Ali Imran Ayat 

130: 

َٰٓأَيٍَُّا ٱلَِّريَه َءاَمىُُْا ََل  لَُّكۡم تُۡفلُِحَُن  يَ  ََ َ لَ ٱتَّقُُْا ٱَّللَّ ََ  
ٗۖ فَةّٗ ََ َض  ا مُّ فّٗ  ََ ْا أَۡض َٰٓ  ُ بَ  ٣ٓٔتَۡأُكلُُْا ٱلرِّ

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.
61

 

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat 

penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam 

tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang 

tersebut dibungakan. Pemberlakuan bunga akan berimplikasi baik segi 

ekonomi, prodiktivitas usaha, dampak kejiwaan dan hubungan antar anggota 

masyarakat.
62
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2. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah 

Dalam islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang
63

 bahkan 

dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya 

berakibat kepada hubungan persaudaraan. Dalam perbankan syariah kata 

pinjam merupakan kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, 

pinjaman merupakan salah satu metode hubungan financial dalam islam. 

Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman seperti jual 

beli, bagi hasil, sewa dan sebagaianya. Kedua dalam islam pinjam meminjam 

adalah akad social bukan akad komersial. 

Kitab suci Al-Qur’an memberikan pedoman mengenai berbagai 

macam aspek dalam pinjaman dan utang dalam surah Al-Baqarah ayat 28. 

Dimana bagian pertama ayat itu membahas transaksi yang melibatkan 

pembayaran dimasa yang akan datang, sementara bagian kedua memberikan 

bimbingan mengenai transaksi dimana pembayaran dan penyerahannya 

dilakukan seketika. Untuk transaksi kredit, Al-Qur’an merekomendasikan 

saksi mata dan dokumentasi, sementara untuk transaksi yang dilakukan pada 

saat itu juga.
64

     

Pinjaman seharusnya tidak dianggap sebagai cara untuk pemenuhan 

konsumsi yang berlebihan, dalam hal itu islam tidak menganjurkan tindakan 

peminjaman. Selain itu, harus diingat pula bahwa pinjaman harus dilunasi, 

utang tidak akan dimaafkan, bahkan untuk para syuhada. Kemudian pinjaman 

dimana adanya tuntutan akan tambahan yang melebihi jumlah pokoknya 
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menjadikannya tidak sah karena dapat disamakan dengan riba. Nabi 

Muhammad SAW berkata setelah melakukan pinjaman, kreditor harus 

menahan diri dari menerima hadiah dari pinjaman kecuali pertukaran hadiah 

terjadi diantara keduanya sebelum pemberian pinjaman tersebut.
65

  

Hampir semua bank memiliki asset berupa pembiayaan (kredit) dan 

investasi dalam surat berharga yang dibiayai oleh liabilities-nya berupa giro, 

tabungan, deposito, dan penerbitan surat berharga yang harganya ditentukan 

kembali (repicing) dengan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan 

assetnya.
66

 Dengan kata lain, dalam keadaan ekonomi apapun diperlukan suatu 

system keuangan yang dapat menjaga kualitas pembiayaan pada lembaga 

keuangan khususnya bank syariah. 

Kata kredit berasal dari Bahasa latin yaitu credere, yang 

diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya.
67

 

Secara umum kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 

(kreditor/ pemberi pinjman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah/ pengutang) dengan janji pembayaran pada waktu yang telah 

disepakati.
68

 Dan dalam arti sempit, pembiayaan digunakan sebagai definisi 

bagi pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Dalam 
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perbankan syariah, pinjaman syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi 

pembiayaan (financing).
69

 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu 

memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit.
70

 Pada Bank Umum Syariah menurut sifat 

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi. 

2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Bank syariah harus melaksanakan perinsip kehati-hatian, yang 

merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan 

perbankan yang sehat, kuat, da efisien sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bank Indonesia menetapkan pokok-pokok ketentuan 

dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah antara 

lain:
71

  

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah debitu yang antara lain diperoleh dari 
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penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitu. 

c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai 

prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah. 

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda 

kepada nasabah debitur dan pihak-pihak terafiliasi. 

f. Penyelesaian sengketa. 

3. Jenis-jenis Bank Syariah 

Secara kelembagaan, bank syariah di indonesia dapat dibagi kedalam 

tiga kelompok , yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), 

dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS memiliki bentuk 

kelembagaan seperti bank umum konvensional, sedangkan BPRS memiliki 

bentuk kelembagaan seperti BPR konvensional. Badan hukum BUS dan BPRS 

dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. 

Sementara itu, UUS bukan merupakan badan hukum tersendiri, tetapi 

merupakan unit atau bagian dari suatu bank umum konvensional.
72
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1) Bank Umum Syariah 

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan 

usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum 

perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank 

umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai Bank Devisa atau Bank 

Non Devisa. 

a. Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang 

dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya melakukan transfer 

keluar negeri, inkaso keluar negeri, treveler chaque, pembukuan letter of 

credit (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. 

b. Bank Non Devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum 

memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga 

tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non 

devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu 

negara. 

2) Unit Usaha Syariah (UUS) 

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum 

konvensional yang berfungsi kantor induk dari kantor cabang syariah dan 
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unit usaha syariah. Dalam struktur organisasi, UUS, berada satu tingkat 

dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat 

berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Sebagai unit kerja 

khusus, UUS mempunyai tugas : 

a. Mengatur dan mengawasi seluruh kantor cabang syariah. 

b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan 

penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah. 

c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang 

syariah. 

d. Melakukan tugas penata usahaan laporan keuangan kantor cabang 

syariah. 

3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan 

usaha seatara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk 

persetoan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. 

4. Non Performing Financing (NPF) 

a. Pengertian Non Performing Financing 

Non performing financing adalah jumlah kredit yang bermasalah dan 

kemungkinan tidak dapat ditagih.
73

 Semakin besar nilai NPF maka semakin 

buruk kinerja bank syariah tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah 
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yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga 

mempengaruhi perolehan laba. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, 

semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah 

semakin buruk. Besarnya pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan 

aktiva produktifnya dapat mengakibatkan kesempatan untuk memperoleh 

kesempatan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan menurun, sehingga 

mengurangi laba dan berpengaruh terhadap pemberian bagi hasil deposan atas 

dana yang disimpannya di bank syariah. 

Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah suatu kezaliman 
74

, 

imam Syafi’i menyatakan pinjaman semuanya dijamin, barang siapa yang 

meminjam sesuatu, maka jika terjadi kelalaian atau kehilangan atau 

kerusakan maka peminjam wajib menanggungnya.
75

 dan lebih tegas lagi 

dalam hadis Ibnu Majah menyebutkan : 

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia 

akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. 

Ibnu Majah no. 2410). 

Dari hadis dan pendapat diatas jelas bahwa dalam syariat islam 

mengharuskan seseorang untuk membayar keawajibannya dan 

menyegerakannya. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya 

kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan 
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bank kepada debitur maupun counterparty lainnya.
76

 Risiko kredit pada 

perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (non performing loan), 

sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio 

NPF (non performing financing). Pembiayaan bermasalah dalam bank 

syariah, yaitu suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur.
77

 

Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan penunjang dalam 

mengukur kualitas aset bank syariah. Rasio ni digunakan untuk mengukur 

tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin 

tinggi rasio NPF suatu bank, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah 

semakin buruk.
78

 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank 

mengndung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga 

berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut 

bersunber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi 

bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.
79

  

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk melihat 

kemampuan debitur dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran 

pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama 

dalam perjanjian kredit serta ditinjau dari prospek usaha, kondisi keuangan 
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dan kemampuan membayar kredit yang diberikan. Bank Indonesia yang juga 

disebut sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga dan 

melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul.
80

  

b. Penilaian Kesehatan NPF 

Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan 

bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali 

kualitas pembiayaan tersebut. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang 

diberikan, maka harus membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang 

harus ditanggu oleh bank yang bersangkutan.  

Bank sangat memperhatikan resiko ini , mengingat sebagian besar 

bank melakukan pemberian pembiayaan sebagai bisnis utamanya. Saat ini, 

sejarah menunjukan bahwa resiko pembiayaan merupakan kontributor utama 

yang menyebabkan kondisi bank memburuk, karena nilai kerugian yang 

ditimbulkan sangat besar sehingga mengurangi modal bank yang sangat 

cepat. Indikator yang menunjuka kerugian akibat resiko pembiayaan adalah 

tercermin dari besarnya NPF.
81

 

Adapun besaran rasio NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

berdasarkan peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 adalah maksimal 5%. Jika 

melebihi 5%, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. Berikut merupakan rumus untuk mengukur tingkat NPF.
82
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Bila resiko pembiayaan bermasalah meningkat, margin pembiayaan 

akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi islam sektor perbankan 

tidak mengenal instrumen bunga, sistem ekonomi islam menerapkan sistem 

pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah 

menetapkan tingkat keuntungan di muka. 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian NPF 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1. NPF   2% Sangat Sehat 

2. NPF 2% - 5% Sehat 

3. NPF 5% - 8% Cukup Sehat 

4. NPF 8% - 12% Kurang Sehat 

5. NPF   12% Tidak Sehat 

         Sumber : www.bi.go.id 

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat NPF 

1. FDR (Financing to Deposit Ratio) 

a. Pengertian FDR (Financing to Deposit Ratio) 

Rasio FDR merupakan salah satu alat ukur rasio likuiditas. Rasio FDR 

menunjukan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposan 

dengan menarik kembali dana yang diberikan.
83
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NPF=
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
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Menurut Dendawijaya, Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio 

antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank.
84

 FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. 

Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah. 

Pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhu 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah 

digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. 

Dalam melakukan pengukuran likuiditas, bank dapat menggunakan 

berbagai pengukuran, salah satunya adalah Loan to Deposit Ratio atau dalam 

perbankan syariah disebut dengan Financing to Deposit Ratio yaitu 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

oleh nasabah dengan mengandalkan dana yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian dana kepada 

nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan nasabah yang akan menarik kembali dananya yang telah 

disalurkan oleh bank.
85

 Semakin tinggi FDR maka semakin baik pula 

dampaknya dalam menggerakan roda ekonomi nasional karena FDR dapat 

mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Mustahil perekonomian bisa maju 

jika tidak didukung oleh keterlibatan penuh dari dunia perbankan.  
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Tingginya FDR berarti adanya penyaluran pembiayaan yang tinggi 

pula.
86

 Rasio ini disebut juga rasio kredit/pembiayaan terhadap total dana 

pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang 

disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Penyaluran pembiayaan 

merupakan kegiatan utama bank, dan merupakan sumber pendapatan utama 

bank. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan 

dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa 

konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang 

bersangkutan. 

Bank Indonesia menetapkan besarnya FDR tidak boleh melebihi 

110%. Yang berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah 

dana pihak ketigayang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.
87

 

Ada 5 kriteria nilai FDR yaitu : 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian FDR 

Peringkat Kriteria Keterangan 

1. FDR   75% Sangat Sehat 

2. FDR 75% - 85% Sehat 

3. FDR 85% - 100% Cukup Sehat 

4. FDR 100% - 120% Kurang Sehat 

5. FDR   120% Tidak Sehat 

        Sumber : www.bi.go.id 
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Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

Tujuan penting dari perhitungan rasio ini adalah mengetahui serta 

melakukan penilaian seberapa jauh kemampuan bank memiliki kondisi sehat 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan 

sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.
88

   

b. Hubungan FDR dengan NPF 

 Dalam penelitian Misra dan Sarat (2009), menyatakan bahwa FDR 

merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan 

dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. FDR akan menunjukkan 

tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. FDR maksimal yang 

diperkenankan oleh BI adalah sebesar 110%. Semakin tinggi penyaluran dana 

yang disalurkan melalui pembiayaan, maka kemungkinan risiko pembiayaan 

bermasalah akan meningkat, sehingga NPF juga akan meningkat. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap NPF. Jadi dapat di simpulkan bahwa Semakin besar kredit yang 

salurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank 

membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank 

yang bersangkutan. 
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FDR=
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛  
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2. Nilai Tukar/ Kurs 

a. Pengertian Nilai Tukar/ Kurs 

Menurut Samuelson (2004), nilai tukar valuta asing adalah harga 

satuan mata uang dalam mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan 

dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda 

diperdagangkan.
89

 Sedangkan menurut tokoh lain seperti Hasibuan (2009) 

mendefinisikan, kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar 

Negara.
90

 Kurs adalah harga dalam negeri dari mata uang luar negeri atau 

mata uang asing.
91

 Kurs Bank Indonesia (Kurs Standar = Kurs Pajak) adalah 

kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada bursa valas di Jakarta.  

Nilai tukar (kurs) jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu 

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

masyarakat yang akan membelinya. Nilai tukar (kurs) beli adalah nilai tukar 

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

membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya. 

a) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka perdagangan internasional 

(ekspor/impor) dapat dilakukan.  

b) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka pembayaran transaksi komersial 

dan finansial antar negara dapat terlaksana. 
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c) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka kerja sama lalu lintas pembayaran 

(LLP) antar bank devisa dapat terlaksana.  

d) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka transaksi jual beli valuta asing 

(valas) dapat dilakukan.  

e) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka uang kartal juga berfungsi sebagai 

barang komoditif yang dapat diperjual belikan.  

f) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka cek perjalanan (treveller cheque) 

valas dapat diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank devisa dunia.  

g) Dengan adanya nilai tukar (kurs) maka orang dapat berpergian antar 

negara.
92

 

b. Sistem Nilai Tukar/ Kurs 

Madura (2006) mengemukakan dalam perkembangan ekonomi dan 

keuangan internasional, sistem nilai tukar dapat dikategorikan dalam beberapa 

jenis berdasarkan pada seberapa kuat tingkat pengawasan pemerintah terhadap 

nilai tukar. Secara umum nilai tukar dapat dibagi menjadi empat sistem nilai 

tukar, yaitu sistem kurs tetap (fixed exchange rate system), sistem kurs 

mengambang bebas (freely floating exchange rate system), sistem kurs 

mengambang terkendali (managed floating exchange rate system) dan sistem 

kurs terikat (pegged exchange rate system).
93

  

a) Sistem kurs tetap (fixed exchange rate system)  

Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dibuat konstan ataupun 

hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. Bila 
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pada suatu saat nilai tukar mulai berfluktuasi terlalu besar, maka 

pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi 

tetap berada pada kisaran yang diinginkan. Pada kondisi tertentu bila 

diperlukan pemerintah akan melakukan pemotongan nilai mata uang-

nya (devalue) terhadap mata uang negara lain. Pada kondisi lain, 

pemerintah dapat mengembalikan nilai mata uang (revalue) atau 

meningkatkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lain. 

b) Sistem kurs mengambang bebas (freely floating exchange rate 

system)  

Pada sistem nilai tukar ini, nilai tukar ditentukan sepenuhnya 

oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Bila pada sistem kurs 

tetap tidak diperbolehkan adanya fleksibilitas nilai tukar, pada sistem 

mengambang bebas memperbolehkan adanya fleksibilitas secara 

penuh. Pada kondisi nilai tukar yang mengambang, nilai tukar akan 

disesuaikan secara terus menerus sesuai dengan kondisi penawaran 

dan permintaan dari mata uang tersebut. 

c) Sistem kurs mengambang terkendali (managed floating exchange 

rate system)  

Dalam sistem ini, fluktuasi nilai tukar dibiarkan mengambang 

dari hari ke hari dan tidak ada batasan-batasan resmi. Hal ini sama 

dengan sistem tetap, dimana pemerintah sewaktu-waktu dapat 

melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh 

dari mata uangnya. 
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d) Sistem kurs terikat (pegged exchange rate system) 

Beberapa negara menggunakan sistem mata uang terikat, 

dimana mata uang lokal mereka dikaitkan nilainya pada sebuah valuta 

asing atau pada sebuah jenis mata uang tertentu. Nilai mata uang 

lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai mata uang yang dijadikan 

ikatan tersebut. 

Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Indonesia 

menggambarkan kestabilan ekonomi di negara Indonesia. Penguatan nilai 

tukar rupiah, semakin kuat rupiah semakin bagus perekonomian nasional di 

negara ini. Perubahan kurs mata uang juga akan sangat berpengaruh pada 

kelancaran usaha debitur. Jika nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta 

asing dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka 

akan memukul usaha nasabah dan dapat meningkatkan rasio pembiayaan 

bermasalah. 

          Rasio Kurs/ Nilai Tukar dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

c. Hubungan Nilai Tukar dengan NPF 

Dalam penelitian Kartika dan Rokhman (2017) menyatakan bahwa, 

semakin tinggi kurs, semakin tinggi NPF karena kurs sangat penting dalam 

transaksi internasional hal ini berkaitan dengan sektor ekspor. Jika kurs 

tinggi, nilai rupiah juga tinggi sehingga semakin banyak nilai rupiah yang 

dikeluarkan masyarakat dan mengurangi upaya mereka dalam melunasi 

Kurs= 
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 t−tingkat harga t−1

tingkat harga t−1
X 100% 
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hutangnya. Karena adanya kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar yang 

tinggi akan mengakibatkan nilai rupiah menurun dalam arti semakin banyak 

rupiah yang akan dikeluarkan untuk suatu transaksi, hal tersebut akan 

berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Bagi mereka yang telah  

mempunyai angsuran pembiayaan pada bank syariah, akan cenderung tidak 

memenuhi kewajibannya. Hal itu yang akan menyebabkan tingginya tingkat 

NPF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai tukar/Kurs 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi nilai Kurs maka akan mempengaruhi tingginya nilai 

NPF, karna akan menyebabkan pengembalian kredit/ pembiayaan yang 

macet dan dapat merugikan pihak bank yang telah melakukan pembiayaan. 

3. Inflasi 

a. Pengertian Inflasi  

Islam memberi dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah 

lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara 

konvensional terdapat motiv profit-taking dan Inflsi, dalam syariah Islam 

disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan 

larangan mendiamkan asset. Pada zaman Rasulullah saw telah terjadi inflasi ( 

seperti dianalisis dengan sangat tajam oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnul-Qayyim 

dalam kitab mereka al Hisbah fil-Islam dan lam al-muwaqqiin), tetapi 
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Rasulullah tidak pernah membenarkan pengambilan bunga pinjaman atas dasar 

faktor Inflasi.
94

 

Pemberian pinjaman dalam Islam adalah tindakan yang bermurah hati/ 

dermawan pemberi pinjaman memberikan barang/uang yang dipinjamkan 

kepada peminjam untuk periode waktu tertentu tanpa adanya imbalan. Jika 

nilai pinjamannya menurun dikarenakan inflasi, hal ini dapat disamakan bahwa 

pemberi pinjaman telah melakukan kebajikan yang lebih besar.
95

  

Kitab suci Al-qur’an mendukung pemberian waktu lebih bagi para 

peminjam yang mengalami kesulitan dan dengan tegas menyatakan pelarangan 

keras atas solusi mengenai pengenaan indeks dari sejumlah uang yang 

dipinjamkan pada biaya hidup, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan PNB, 

harga emas atau komoditas lainnya.  

Inflasi selalu dan dimanapun merupakan fenomena moneter.
96

 Inflasi 

secara umum 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.
97

 

Menurut Khalwati (2000), inflasi merupakan suatu keadaan dimana 

terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (absolute) yang berlangsung terus-

menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-
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harga tersebut, nilai uang turun tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-

harga tersebut.
98

 

Sedangkan menurut Boediono (1990) inflasi adalah kecenderungan 

dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga 

dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan 

tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagaian besar dari 

harga barang-barang lain.
99

 Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum 

dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus dari waktu 

ke waktu.  

Inflasi juga merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin 

melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 

(intrinsik) mata uang suatu negara.
100

  

Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai 

salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai 

mediasi, bank sangat rentan dengan resiko inflasi terkait dengan mobilitas 

dananya. 

b. Perhitungan inflasi 

Idealnya inflasi dihitung berdasarkan semua barang dan jasa. Tetapi 

karena masalah kepraktisan, penghitungan inflasi didasarkan atas sekelompok 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat dan dihitung 
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berdasarkan semua barang dan jasa diseluruh wilayah suatu negara. 

Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga.
101

 

 

 

P1 = harga barang dan jasa diakhir periode  

Po = harga barang dan jasa di awal periode 

Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan 

dalam perekonomian, 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. 

c. Hubungan Inflasi dengan NPF 

Dari hasil penelitian Marissya (2015), menyatakan bahwa dengan 

berjalannya waktu, harga-harga semua bahan baku mengalami kenaikan dan 

diiringi pula dengan kenaikan kebutuhan masyarakat tetapi hal itu tidak 

ditunjang dengan kenaikan pendapatan. Hal tersebut yang menyebabkan 
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sebagian besar masyarakat memikirkan alternatif lain dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan mengajukan kredit/ pembiayaan 

pada bank. Namun pengajuan pembiayaan oleh nasabah itu tidak akan dengan 

mudah dikabulkan oleh pihak bank. Karena suatu bank harus memperhatikan 

serta mengamati secara jelas asal usul debitur sebelum menyepakati perjanjian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPF. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika inflasi mengalami 

kenaikan maka masyarakat akan lebih memilih untuk mengajukan kredit/ 

pembiayaan pada bank. Meningkatnya inflasi menyebabkan pembayaran 

angsuran masyarakat menjadi semakin tidak tepat sehingga menimbulkan 

kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan menjadi bermasalah. 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 

permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan 

hipotesis berikut disajikan kerangka Pikir yang dituangkan dalam model 

penelitian. Kerangka Pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting.
102

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Non Performing Financing 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2020 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan periode 

mulai dari tahun 2015 – 2020. Adapun sumber pengumpulan data diperoleh 

dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, internet, jurnal, artikel yang telah 

dipublikasikan, penelitian terdahulu, dan literatur – literatur yang terkait 

dengan penelitian ini.  

Serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, 

yang disampaikan melalui media cetak. Tehnik yang digunakan dalam 

pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, dan mendownload dari 

sumber website yang bersangkutan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai pendekatan penelitian asosiatif/hubungan, yang menjelaskan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menguji dua variabel yaitu 

variabel independen dan variabel dependen.
103

 Dalam penelitian ini akan diuji 

apakah ada pengaruh antar variabel Independen mempengaruhi variabel 

Dependen. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Financing Deposit 
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Ratio (X1), Kurs (X2), Inflasi(X3) terhadap Non Performing Financing (Y) 

sebagai variabel Dependen.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Karena ini menggunakan data sekunder, maka tidak ada lokasi penelitian. 

Peneliti mengambil data di website masing-masing perusahaan perbankan 

syariah yang digunakan sebagai sampel penelitian. Dengan meneliti laporan 

keuangan Bank Umum Syariah selama enam tahun periode yaitu tahun 2015- 

2020. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
104

Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di 

Bank Indonesia dan masuk dalam data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

yang berjumlah 14 Bank Umum Syariah. 

Tabel 3.1 

Daftra Populasi Penelitian 

No. Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia 

1. PT. Bank BNI Syariah 
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2. PT. Bank Syariah Mandiri 

3. PT. Bank Mega Syariah 

4. PT. Bank BRI Syariah 

5. PT. Bank Syariah Bukopin 

6. PT. Bank Panin Dubai Syariah 

7. PT. Bank Victoria Syariah 

8. PT. BCA Syariah 

9. PT. Bank Muamalat Indonesia 

10. PT. May Bank Syariah 

11. PT. Bank Aceh Syariah 

12. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

13. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

14. PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah 

 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah tehnik 
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penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan 

terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah 

penelitian.
105

 Adapun kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik 

purposive sampling antara lain:  

a. Bank yang telah menyajikan publikasi laporan keuangannya pada 

website resmi masing-masing bank priode 2015-2020. 

b. Data yang diteliti adalah data bank yang memiliki prinsip syariah. 

c. Bank yang memiliki rasio-rasio keuangan yaitu FDR dan NPF. 

d. Mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian 

dan tersedia dengan lengkap selama priode 2015 -2020. 

Dari kriteria-kriteria di atas maka bank yang dapat dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah semua populasi terpilih menjadi sampel 

berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas, yaitu Bank Umum Syariah yang 

berjumlah 14 bank yang terdaftar di Bank Indonesia. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data 

yang digunakan merupakan data–data kuantitatif, meliputi laporan keuangan 

bank syariah selama periode tahun 2015 sampai tahun 2020 yaitu, Financing 

Deposit Ratio (FDR), Kurs, Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF). 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan diperoleh dari data publikasi dari 

masing-masing website Bank Umum Syariah, OJK, dan website Bank 

Indonesia, pada periode 2015-2020. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah : 

a. Metode Studi Pustaka 

Yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji 

berbagai literatur pustaka seperti berbagai majalah, jurnal, dan sumber-

sumber yang berkaitan dengan penelitian.  

b. Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang terdapat dalam publikasi Bank 

Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan website masing-masing Bank Umum 

Syariah. Data-data yang dikumpulkan adalah FDR (Financing Deposit 

Rasio), Kurs, dan Inflasi pada Bank Umum Syariah periode 2015 sampai 

dengan 2020. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif yaitu adalah alat statistik yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan secara umum atas objek yang diteliti tersebut, beberapa analisis 
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deskripstif diantaranya mean, standar deviasi, nilai maksimum dan 

minimum.106 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi 

benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. 

Ada empat penguji dalam uji asumsi klasik, yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan 

secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui 

data yang didistribusi normal, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
107

 

a. Jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan < 0,05 maka data 

terdistribusi tidak normal.  

b. Jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikansi > 0,05 maka data 

terdistribusi normal.  

2) Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 
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ditemukan korelasi antara variabel independen yang kuat/tinggi.
108

 

Pendeteksian terhadap multikolineritas dalam model regresi berganda, 

dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari 

hasil analisis regresi. Ukuran ini menunjukkan setiap variable independen 

manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
109

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi 

multikolinearitas adalah dengan melihat Variance Inflaction Faktor dan 

Tolerance Value dengan kriteria:  

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan pada 

penelitian tersebut.  

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain tetap. Jika varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang 

lain disebut sebagai homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heroskedastisitas. Salah satu cara 

untuk mengetahui ada tidaknya heroskedastisitas dalam suatu model 

regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot atau nilai 

prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu 
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ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau 

tidaknya autokorelasi di dalam model regresi adalah sengan menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test).  

Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat sari (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya konstanta intercept dalam 

model regresi serta tidak ada variabel lag diantara variabel independen 

(Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan alat uji 

Durbin Watson (DW test).
110

 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: tidak ada autokorelasi   

H0: ada autokorelasi   

Tingkat signifikansi α = 0.05  
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Dengan kriteria:  

a) Jika d > du, maka H0 diterima (tidak ada autokorelasi).  

b) Jika d < dl, maka H0 ditolak (ada autokorelasi positif)  

c) Jika 4 – d > du, maka H0 diterima (tidak ada autokorelasi negative).  

d) Jika 4 – d < dl, maka H0 ditolak (ada autokorelasi negative).  

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda betujuan untuk melihat pengaruh atau 

hubungan dari beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dengan mempergunakan program SPSS. Analisis regresi berganda 

dipakai untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 

perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (variabel Y).  

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh FDR, Kurs, Inflasi Terhadap Non Performing Financing 

(pembiayaan bermasalah) perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015-

2020. 

Karena data dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda-beda maka 

data terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk LN (Logaritma Natural) untuk 

memperkecil skala data dan untuk menormalkan distribusi data Formulasi 

persamaan regresi linear berganda sendiri adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Y  = 𝛼 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + 𝜀 
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Dimana:  

Y   = Non Performing Financing (NPF) 

     = Konstanta 

X1 = Financing Deposit Ratio (FDR) 

X2 = Kurs  

X3 = Inflasi 

      = Standard Error (faktor pengganggu) 

 b1, b2, b3 = Koefisien regresi linear masing-masing variabel 

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji bisa atau tidaknya model regresi tersebut digunakan 

dan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dilakukan, maka diiperlukan 

pengujian statistic sebagai berikut : 

a. Uji Simultan (F) 

Uji simultan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan F table atau sig dan α = 0,05. Jika 

F hitung > F tabel atau sig < α = 0,05, maka H0 ditolak, berarti 

variabel independen secara simultan memberikan pengaruh terhadap 

variabel dependen. Variabel independen tidak akan memberikan 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, apabila F 

hitung < F tabel atau sig > α = 0,05 yang berarti H0 di terimah. 
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b. Uji Parsial (t)  

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel lain bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Langkah-langkah untuk 

melakukan uji serentak (uji t) adalah sebagai berikut:  

1) Menentukan hipotesis  

2) Menetukan wilayah kritis (level of significance)  

3) Menentukan t tabel dan t hitung  

4) Mengambil keputusan  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X1, X2, X3 ) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel (Y). signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku 

untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Jika sig > α (0,05), maka H0 

diterima H1 ditolak dan jika sig < α (0,05) maka H0 ditolak H1 

diterima.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah singkat Bank Umum Syariah Indonesia 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia 

sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, 

dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-

bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah 

menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena 

kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem 

syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-

tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir 

tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya 

dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan 

memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang 

sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para 

nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari 

keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada 

tahun 1997 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak 

menerima sepersen pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan 

tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba Rp. 

300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan 
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momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar 

tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan.
111

 

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalamai pertumbuhan 

yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan 

industri perbankan syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maupun kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal 

perkembangan Perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Dengan Undang-

Undang tersebut, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional 

memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong 

pertumbuhan industri ini lebih cepat.
112

 

Percepatan Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sampai saat 

ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa keuangan 

menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan 

berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang 

berkualitas. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai 

rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, 

peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional 

semakin signifikan.
113

 

                                                             
111 Nofinanti, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal JURIS, Vol 14, 

No 2 (2015), h. 168-169. 
112 Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: 

Analisis Peluang Dan Tantangan”, Jurnal MAKSIMUM, Vol 1. No. 1 (2017), h. 17-18. 
113

 Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: 

Analisis Peluang Dan Tantangan”, Jurnal MAKSIMUM, Vol 1. No. 1 (2017), h. 17-18. 
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Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang 

telah ditetapan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini terbukti bahwa salah 

satu prioritas kebijakan OJK pada tahun 2016 sektor perbankan, adalah 

peningkatan pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya ini 

dapat menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang 

kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. Inovasi produk yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dapat melahirkan produk kontribusi perbankan syariah yang 

dikutip dari Booklet Perbankan Indonesia.
114

 

2. Visi dan Misi Bank Syariah
115

 

Dalam model organisasi visi dan misi dalam suatu organisasi 

perbankan syariah tidak bisa terlepas guna untuk mencapai suatu tujuan 

bersama. 

a. Visi  

Visi Terwujudnya system perbankan syriah yang sehat , kuat dan 

istiqomah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan 

dan keseimbangan guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara 

material dan spiritual (falah). 

b. Misi  

Misi Mewujudkan iklim yang kondusif utuk pengembangkan perbankan 

syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip 

                                                             
114 Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: 

Analisis Peluang Dan Tantangan”, h.18. 
115

 Umam.khaerul.2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. h. 

24. 
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kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil kegiatan berbasis bagi 

hasil dan transaksi riil dalm rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

3. Tujuan Bank Syariah
116

 

Tujuan Bank Syariah dijabarkan dalam 6 point utama, yaitu : 

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi ummat agar bermuamalat secara islam 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar 

terhindar dari praktek-praktek riba dan usaha lain yang mengandung 

ghoror. 

2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melaui kegiatan investasi agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup ummat dengan jalan membuka 

peluang berusaha lebih besar terutama kelompok miskin yang di 

arahkan pada produksi yang lebih produktif, menuju terciptanya 

kemandirian usaha.  

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang 

berkembang. Upaya bank syariah dalm mengentaskan kemiskinan ini 

berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari 

                                                             
116 Umam.khaerul.2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: CV Pustaka Setia. h. 

24. 
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siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha 

produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan 

konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program 

pengembangan usaha bersama. 

5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktifitas bank 

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan 

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara 

lembaga keuangan. 

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non 

syariah. 

B. Hasil dan Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

 Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

                       

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui FDR memiliki nilai antara 77,02 

–92,56 dengan nilai rata-rata sebesar 82,7194 dan standar deviasi sebesar 

4,65076. Kurs memiliki nilai antara 12,63 – 16,37 dengan nilai rata-rata 

sebesar 13,8831 dan standar deviasi sebesar 0,69546. Inflasi memiliki nilai 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FDR 72 77.02 92.56 82.7194 4.65076 

KURS 72 12.63 16.37 13.8831 .69546 

INFLASI 72 1.32 7.26 3.6642 1.47118 

NPF 72 3.18 6.17 4.3806 .87239 

Valid N (listwise) 72     



67 
 

 
 

antara 1,32 – 7,26 dengan nilai rata-rata sebesar 3,6642 dan standar deviasi 

sebesar 1,47118. Dan NPF memiliki nilai antara 3,18 – 6,17 dengan nilai rata-

rata sebesar 4,3806 dan standar deviasi sebesar 0,87239. 

2. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .47194472 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.068 

Test Statistic .082 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

                                    Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

Dari tabel diatas, dilihat besarnya nilai Kolmogorof-Smirnof Z 

sebesar 0,200 dimana lebih besar dari α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa data residual terdistribusi normal.  
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2) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                               Coefficientsa 

 

                                             a. Dependent Variable: NPF 
                     Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

                   

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance 

variabel FDR, Kurs, dan Inflasi > dari 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan 

demikian tiga variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi 

NPF. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
               

                 Coefficients
a
 

                  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta     

1 

(Constant) -1.61 3.69   -0.436 0.664 

FDR 0.006 0.026 0.055 0.233 0.816 

KURS 0.446 0.134 0.625 3.318 0.231 

INFLASI -0.05 0.074 -0.098 -0.677 0.501 

               a. Dependent Variable: Abs_NPF 

   Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

FDR 0.384 2.602 

KURS 0.712 1.405 

INFLASI 0.418 2.392 
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Di lihat dari tabel diatas hasil pengujian Heteroskedastisitas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi variable FDR, Kurs, dan Inflasi > 0,05. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat gejala 

Heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .841a .707 .694 .48224 2.567 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, KURS, FDR 

b. Dependent Variable: NPF 

Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

 

Dari hasil pengujian yang dilakukan, niali DW lebih besar dari 

nilai du yaitu 2,567 > 1,7054  maka dinyatakan tidak terdapat gejala 

Autokorelasi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

a. Uji Statistik F 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik F 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.221 3 12.740 54.784 .000b 

Residual 15.814 68 .233   

Total 54.035 71    

a. Dependent Variable: NPF 

b. Predictors: (Constant), INFLASI, KURS, FDR 

Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 
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Berdasarkan data diatas, diperoleh F hitung sebesar 54,784 > dari F 

tabel 2,76 dengan nilai signifikan 0,00 <  0,05. Dalam pengambilan 

keputusan pada uji F, apabila F hitung > F tabel dan sig < 0,05. Maka H0 

ditolak dan H1 diterima, maka dapat dinyatakan bahwa variabel FDR, 

Kurs, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap NPF.   

b. Uji Statistik t 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik t 

                 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 3.075 2.348 
 

1.310 .195 

FDR .090 .020 .482 4.556 .000 

KURS -.464 .098 -.370 -4.759 .000 

INFLASI .074 .060 .124 1.226 .224 

                    a. Dependent Variable: NPF 

     Sumber: Lampiran Output SPSS 25, 2021 

 

Berdasarkan hasil statistik uji t diatas, menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel FDR terhadap NPF diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,090. 

Serta memperoleh t hitung sebesar 4.556 >  dari t tabel sebesar 2000, dengan 

nilai signifikan sebesar 0.000. Berdasarkan pengambilan keputusan pada uji t, 

apabila t hitung > dari tabel dan nilai sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 

diterima, penelitian ini menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPF. 
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Berdasarkan hasil statistik uji t diatas, menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel Kurs terhadap NPF diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.464. 

serta memperoleh t hitung sebesar -4,759 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 

0,05, maka H0 ditolak dan H3 diterima, artinya Kurs berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap NPF. 

Berdasarkan hasil statistik uji t diatas, menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel Inflasi terhadap NPF diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,074. 

serta memperoleh t hitung sebesar 1,226 dan nilai signifikan sebesar 0,224 > 

0,05, maka H0 diterima dan H4 ditolak, penelitian ini menunjukkan bahwa 

Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. 

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukam, maka akan 

dilakukan pembahasan terkait hasil analisis tersebut sehingga dapat 

memberikan gambaran mengenai pengaruh yang terjadi antar variabel dalam 

penelitian. 

1. Pengaruh FDR, Kurs, dan Inflasi terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa secara 

simultan/ bersama-sama variabel FDR, Kurs, dan Inflasi berpengaruh 

terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. 

Dari internal bank syariah yaitu FDR, semakin banyak dan pihak 

ketiga semakin banyak pula pembiayaan yang dikeluarkan, dengan 

peningkatan FDR akan mengakibatkan pula meningkatnya risiko 



72 
 

 
 

terjadinya NPF pada bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR sebuah 

bank maka semakin tinggi pula NPF pada bank tersebut. 

Kemudian saat Kurs/nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat 

artinya nilai tukar rupiah terdepresiasi, harga mata uang asing akan jauh 

lebih mahal sehingga permintaan pembiayaan/kredit valas akan turun dan 

probabilitas terjadinya kredit bermasalah akan turun. 

Hal ini dikarenakan Inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap akan terus menurun 

sehingga standar hidup dari masyarakat akan turun dan akhirnya 

menjadikan semua orang, terutama orang miskin. Karena pada umumnya 

kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga sehingga dapat 

menyebabkan pembiayaan bermasalah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rara
117

 yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan atas 

pengujian hipotesis menggunakan uji F menunjukkan bahwa FDR, Kurs, 

dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap NPF. 

2. Pengaruh FDR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank 

Umum Syariah  

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan jumlah pendanaan 

yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi yang telah 

                                                             
117 Rara Sekar Arum, “Pengaruh Inflasi, FDR, dan CAR Terhadap NPF Pada Bank 

Umum Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010-Juli 2015”. (Skripsi, Perbankan Syariah FEB 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016). h. 98. 



73 
 

 
 

direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dan pihak 

ketiga.
118

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap 

NPF pada tabel 4.7 diperoleh t hitung sebesar 4,556 dan signifikan dari 

FDR sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa FDR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap NPF, maka dapat di simpulkan H2 diterima. Hal 

ini dikarenakan FDR adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban nasabah.semakin tinggi rasio FDR maka NPF akan 

semakin rendah. Jika dana yang disalurkan kepada nasabah tidak mampu 

dikelola dengan baik oleh bank dan memungkinkan dan tersebut 

mengendap. Penyebabnya bisa saja pembiayaan yang disalurkan ke 

nasabah lain dengan menggunakan dana tersebut pihak bank tidak mampu 

menagihnya sehingga dana tersebut tidak tersalurkan dengan baik 

sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dengan dana yang 

semakin mengendap memungkinkan calon nasabah lain untuk tidak 

menyalurkan dananya baik-baik berupa tabungan ataupun deposito. Sebab 

jika bank tidak mampu dalam memenuhi kewajiban nasabah maka nasabah 

akan menilai bahwa aset yang dikelola bank tidak lancar maka 

profitabilitasnya juga kan rendah. Dengan kualitas FDR yang baik, 

ekspansi pembiayaan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi 

peningkatan laba perbankan, sehingga NPF akan turut menurun. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumya yang dilakukan 
                                                             

118 Rika Lidyah, “Dampak Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada 

Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal I-Finance, Vol. 2 No. 1 (2016). h.14. 
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oleh Syakhrun menyatakan FDR berpengaruh Positif signifikan terhadap 

NPF.
119

 Semakin tinggi FDR maka akan mencerminkan bahwa Bank 

Umum Syariah semakin efektif menyalurkan pembiayaannya. Dengan 

asumsi bahwa rasio ini berada dalam batas yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. Sehingga pendapatan yang diperoleh bank juga meningkat. 

3. Pengaruh Kurs/ Nilai Tukar terhadap Non Performing Financing 

(NPF) pada Bank Umum Syariah  

Kurs/ Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar 

negara. Kurs Bank Indonesia (kus standart = kurs pajak) adalah kurs yang 

ditetapkan Bank Indonesia pada bursa valuta di Jakarta.
120

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Kurs terhadap 

NPF pada tabel 4.7 diperoleh nilai t hitung sebesar -4,759 dan nilai 

signifikansi 0.000 < 0,05. Hali ini berarti bahwa nilai Kurs berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap NPF, maka dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima. 

Hasil penelitian ini menyatakan Kurs berpengaruh negative  dan 

signifikan terhadap NPF, jadi semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap 

dollar maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah di Bank 

Umum Syariah, namun pengaruhnya tidak bermakna. Apabila semakin 

tinggi nilai tukar rupiah terhadap dollar maka debitur ataupun perusahaan 

                                                             
119 Syakhrun. Pengaruh Inflasi, BI Rate, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah di IndToufan Aldian onesia, Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 Januari-Juli 2018. 
120 Malayu S. P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 14. 
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yang bergerak dalam bidang importir akan terkena dampak dari perubahan 

nilai tukar tersebut dan sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah 

apabila uasaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor. Hal ini 

akan mempengaruhi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di 

perbankan syariah.
121

  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Syahmiruddin
122

 menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil pembahasan atau pengujian hipotesis menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa Kurs Rupiah atas US Dollar berpengaruh terhadap 

pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) pada perbankan 

syariah. 

4. Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Umum Syariah  

Inflasi secara umum 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.
123

  

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, pengaruh Inflasi terhadap NPF secara 

parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,226 dan signifikansi sebesar 0,224 

                                                             
121 Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal Dalam 

Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis Dan 

Ekonomi (JBE), Vol. 19 No. 1 (2012). h.59. 
122 Syahmiruddin Pane, “Pengaruh Inflasi dan Kurs Terhadap Non Performing Financing 

Pada Bank Syariah”. (Skripsi Ekonomi Islam IAIN, Sumatra Utara Medan, 2011), h. 100. 
123 Mankiv N.Gregory, Terjemahan, Teori Makro Ekonomi (Jakarta : Erlangga, 2000), h. 

86. 
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> 0,05. Hal ini berarti bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. 

Maka dapat disimpulkan H4 ditolak. 

Hasil dari uji t menyatakan Inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap NPF. Karena hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya 

pengaruh terhadap NPF.. Hal ini dikarenakan system Bank Syariah yang 

tidak menganut system bunga, sehingga uang yang dikelola ataupun uang 

yang tidak sampai dari nasabah (pembiayaan macet) tidak akan terlalu 

mengalami gejolak apabila mengalami inflasi seperti halnya Bank 

Konvensional. Bank Syariah lebih tahan menghadapi serangan krisis 

dibandingkan Bank Konvensional. Umumnya kesulitan yang dihadapi 

perbankan adalah menentukan secara tepat bagaimana risiko kredit 

tersebut berubah bersamaan dengan perubahan situasi makroekonomi serta 

berapa lam perubahan ekonomi makro tersebut, dalam hal ini inflasi 

direspon oleh perbankan. Alasan lain adalah hal ini mengindikasikan 

bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk 

memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi pinjamannya ke bank, 

sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan bermasalah 

pada Bank Syariah tidak ikut mengalami kenaikan juga, selain itu adanya 

akad yang melandasi perjanjian pembiayaan antara Shahibul maal dan 

Mudharib yang bersifat mengikat, sehingga meskipun kondisi 
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makroekonomi mengalami penurunan dalam hal ini Inflasi meningkat, 

Mudharib (debitur) teteap berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.
124

 

                                                             
124 Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal Dalam 

Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis Dan 

Ekonomi (JBE), Vol. 19 No. 1 (2012). h.59. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara simultan variabel FDR, Kurs, dan Inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank 

Umum Syariah. 

2. Secara parsial Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif 

dan  signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. Dengan 

kualitas FDR yang baik, ekspansi pembiayaan dapat memberikan 

kontribusi yang baik bagi peningkatan laba perbankan sehingga NPF 

akan turut menurun. 

3. Secara parsial Kurs/ Nilai Tukar Rupiah memiliki pengaruh negative 

dan signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank 

Umum Syariah. Apabila semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap 

dollar maka debitur ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang 

importir akan terkena dampak dari perubahan nilai tukar tersebut dan 

sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah apabila usaha 

tersebut dijalankan menggunakan bahan impor. Hal ini akan 

mempengaruhi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di perbankan 

syariah.  
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4. Secara parsial Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF pada Bank 

Umum Syariah. Hal ini dikarenakan system bank syariah yang tidak 

menganut system bunga, sehingga uang yang dikelola ataupun uang 

yang tidak sampai dari nasabah (pembiayaan macet) tidak akan terlalu 

mengalami gejolak apabila mengalami inflasi seperti halnya Bank 

Konvensional. Bank Syariah lebih tahan menghadapi serangan krisis di 

bandingkan Bank Konvensional. 

B. Saran 

1. Bagi pihak investor, hendaknya dalam mengambil keputusan 

berinvestasi harus memperhatikan berbagai aspek, terutama dari 

kinerja keuangan dari perusahaan serta berbagai risiko yang dapat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan khususnya bank syariah. 

2. Bagi pihak akademisi dan praktisi perbankan dengan adanya penelitian 

ini dapat dijadikan salah satu rujukan atau sumber referensi terkait 

dengan pembiayaan bermasalah Bank Syariah serta dalam hal 

penyelesaian masalah-masalah terkait pengaruh FDR, Kurs, dan Inflasi 

terhadap Non Performing Financing (NPF). 

3. Diharapkan penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel 

independen dari penelitian ini dengan melakukan penelitian lebih luas 

yaitu dengan menambah variabel yang mengenai ekonomi makro atau 

factor-faktor yang signifikan mempengaruhi Non Performing 

Financing (NPF). 
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Data Penelitian 

Tahun Bulan 

FDR 

(%) 

KURS 

(Rp) 

INFLASI 

(%) 

NPF 

(%) 

2015 Januari 88.85 12.63 6.96 5.56 

  Februari 89.37 12.86 6.29 5.83 

  Maret 89.15 13.08 6.38 5.49 

  April 89.57 12.94 6.79 5.20 

  Mei 90.05 13.21 7.15 5.44 

  Juni 92.56 13.33 7.26 5.09 

  Juli 90.13 13.48 7.26 5.30 

  Agustus 90.72 14.03 7.18 5.30 

  September 90.82 14.66 6.83 5.14 

  Oktober 90.67 13.64 6.25 5.16 

  November 90.26 13.84 4.89 5.13 

  Desember 88.03 13.80 3.35 4.84 

2016 Januari 87.86 13.85 4.14 5.46 

  Februari 87.30 13.40 4.42 5.59 

  Maret 87.52 13.28 4.45 5.35 

  April 88.11 13.20 3.60 5.48 

  Mei 89.31 13.62 3.33 6.17 

  Juni 89.32 13.18 3.45 5.68 

  Juli 87.58 13.09 3.21 5.32 

  Agustus 87.53 13.30 2.79 5.55 

  September 86.43 13.00 3.07 4.67 

  Oktober 86.88 13.05 3.31 4.80 

  November 86.27 13.56 3.58 4.68 

  Desember 85.99 13.44 3.02 4.42 

2017 Januari 84.74 13.34 3.49 4.72 

  Februari 83.78 13.35 3.83 4.78 

  Maret  83.53 13.32 3.61 4.61 

  April 81.36 13.33 4.17 4.82 

  Mei 81.96 13.32 4.33 4.75 

  Juni 82.69 13.32 4.37 4.47 

  Juli 80.51 13.32 3.88 4.50 

  Agustus 81.78 13.35 3.82 4.49 

  September 80.12 13.49 3.72 4.41 

  Oktober 80.94 13.57 3.58 4.91 

  November 80.07 13.51 3.30 5.27 

  Desember 79.65 13.55 3.61 4.77 

2018 Januari 77.93 13.41 3.25 5.21 

  Februari 78.35 13.71 3.18 5.21 

  Maret  77.63 13.76 3.40 4.56 

  April 78.05 13.88 3.41 4.84 
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  Mei 79.65 13.95 3.23 4.86 

  Juni 78.68 14.40 3.12 3.83 

  Juli 79.45 14.41 3.18 3.92 

  Agustus 80.45 14.71 3.20 3.95 

  September 78.95 14.93 2.88 3.82 

  Oktober 79.17 15.23 3.16 3.95 

  November 79.69 14.40 3.23 3.93 

  Desember 78.53 14.48 3.13 3.26 

2019 Januari 77.92 14.07 2.82 3.39 

  Februari 77.52 14.06 2.57 3.44 

  Maret  78.38 14.24 2.48 3.44 

  April 79.57 14.22 2.83 3.58 

  Mei 82.01 14.39 3.32 3.49 

  Juni 79.74 14.14 3.28 3.36 

  Juli 79.9 14.03 3.32 3.36 

  Agustus 80.85 14.24 3.49 3.44 

  September 81.56 14.17 3.39 3.32 

  Oktober 79.1 14.01 3.13 3.49 

  November 80.06 14.10 3.00 3.47 

  Desember 77.91 13.90 2.72 3.23 

2020 Januari 77.9 13.66 2.68 3.46 

  Februari 77.02 14.23 2.98 3.38 

  Maret  79.93 16.37 2.96 3.43 

  April 78.69 16.16 2.67 3.41 

  Mei 80.5 14.73 2.19 3.35 

  Juni 79.37 14.30 1.96 3.34 

  Juli 81.03 14.65 1.54 3.31 

  Agustus 79.56 14.55 1.32 3.3 

  September 77.06 14.92 1.42 3.28 

  Oktober 77.05 14.69 1.44 3.18 

  November 77.61 14.13 1.59 3.22 

  Desember 77.62 14.11 1.68 3.24 

 

Uji Statistik Deskriptif  

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

FDR 72 77.02 92.56 82.7194 4.65076 

KURS 72 12.63 16.37 13.8831 .69546 

INFLASI 72 1.32 7.26 3.6642 1.47118 

NPF 72 3.18 6.17 4.3806 .87239 

Valid N (listwise) 72     
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Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .47194472 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.068 

Test Statistic .082 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Uji Multikolonearitas  

                    Coefficients
a
                   

 

 

 
 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

                                             Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta     

1 

(Constant) -1.61 3.69   -0.436 0.664 

FDR 0.006 0.026 0.055 0.233 0.816 

KURS 0.446 0.134 0.625 3.318 0.231 

INFLASI -0.05 0.074 -0.098 -0.677 0.501 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

FDR 0.384 2.602 

KURS 0.712 1.405 

INFLASI 0.418 2.392 
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Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .841a .707 .694 .48224 2.567 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, KURS, FDR 

b. Dependent Variable: NPF 

 

 

   

                                                

 

 

 
 

 

 

 

Uji Statistik t 

                                        Coefficients
a
 

                                               
 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.221 3 12.740 54.784 .000b 

Residual 15.814 68 .233   

Total 54.035 71    

a. Dependent Variable: NPF 

b. Predictors: (Constant), INFLASI, KURS, FDR 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 3.075 2.348 
 

1.310 .195 

FDR .090 .020 .482 4.556 .000 

KURS -.464 .098 -.370 -4.759 .000 

INFLASI .074 .060 .124 1.226 .224 
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