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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian“bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Siamat, 2005).

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber

dana bank, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sebaiknya tidak

hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi bank tetapi

juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Susilo, dkk (2000) menuliskan bahwa secara umum, fungsi utama bank adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara spesifik fungsi bank

dapat dirinci sebagai berikut:

a. Agent of Trust yaitu Kegiatan perbankan didasarkan pada trust atau

kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat



akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan,

begitu pula bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila ada unsur

kepercayaan.

b. Agent of Development sektor moneter dan sektor riil mempunyai interaksi yang

saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik

apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Sehingga kegiatan bank dalam

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat memungkinkan

masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa,

mengingat kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan uang. Dan kelancaran

kegiatan tersebut mendorong adanya pembangunan perekonomian dalam masyarakat.

c. Agent of Service selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan

penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, dimana jasa tersebut

erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, seperti jasa

pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa penyelesaian tagihan. Jenis

Bank berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas:

A. Bank Umum

B. Bank Perkreditan Rakyat

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya.

BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan serta kegiatan

operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual banking



system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan

atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Sementara prinsip kegiatan BPR

dibatasi pada kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

(bank pembiayaan rakyat syariah).

Menurut (Pasal 1 ayat 3) Undang-undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992,

“Bank Perkereditan Syari’ah adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan

uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya ,dalam

bentuk tersebut adanya menyalurkan dana sebagai usaha BPR“. Sedangkan

menurut (Pasal 1 Ayat 4) No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga

keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah.” Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah

dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga keuangan sebagaimana Bank Perkreditan

Rakyat yang konvensional, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah

2. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:

· 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat

lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

· 2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat

mengurangi arus urbanisasi.



· 3. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan

pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

3. Resiko Perbankan

Dalam sektor perbankan, terdapat resiko yang dapat menimbulkan kerugian yang

sangat penting untuk di kelola. Resiko tersebut akan menjadi pertimbangan bank pada

setiap jenis pembiayaan dalam memilih jenis akad yang dipakai serta penerapan

manjemen resiko bank yang memicu shareholder value, yaitu memberikan gambaran

kepada pengelola bank tentang potensi kerugian di masa depan serta meningkatkan

daya saing bank.

Menurut peraturan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No.

11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen resiko pada bank umum, terdapat 8

resiko yang harus dikelola oleh bank, yaitu :

a) Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko yang terjadi kerika debitur tidak bisa memenuhi

kewajibannya kepada bank. Potensi resiko ini dapat terjadi pada aktivitas operasional

bank seperti perkreditan, aktivasi treasuri dan investasi, dll

b) Resiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko yang terjadi akibat perubahan kondisi pasar terkait

posisi neraca, rekening adminidtratif, temasuk transaksi derivative.



c) Resiko likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko yang terjadi karena bank tidak mampu memenuhi

kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid

berkualiatas tinggi yang dapat diagunkan. Resiko likuiditas terbagi atas resiko

likuiditas pasar dan likuiditas pendanaan.

d) Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang terjadi akibat tidak berjalannya proses

internal secara optimal. Contohnya adalah kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau

kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasiaonal bank.

e) Resiko Hukum

Resiko hukum adalah risko yang timbul akibat tuntunan hukum dan kelemahan

aspek yuridis.

f) Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang terjadi akibat menurunnya kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari presepsi negatif terhadap bank.

g) Resiko Strategis

Resiko strategis adalah resiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam

pengambilan keputusan.



h) Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebab pokok terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya lembaga

keuangan dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi, sehingga penilaian

pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha

yang di biayainya (Arifin, 2006). Pembiayaan merupakan tradisi umat Islam sejak

zaman Rasulullah SAW dengan menggunakan akad atau perjanjian. Kegiatan tersebut

meliputi penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman dana untuk keperluan usaha

dan melakukan jasa pengiriman uang.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau

pendanaan, yaitu:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah.

c. Transaksi jual beli dalam berupa piutang, yaitu murabahah, salam, serta

istishna’.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang qardh.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk trnsaksi multijasa.



Penyaluran dana prinsip jual beli atau pembiayaan murabahah adalah

pembiayaan terbesar pada bank syariah khususnya BPR Syariah yang menjadi sumber

utama dalam kontribusi memperoleh pendapatan pada BPRS khususnya terhadap

profitabilitas BPRS. Menurut Rahmawati (2007), praktek perbankan syariah saat ini

masih sangat di dominasi oleh produk murabahah. Hal ini dapat dibuktikan dari

beberapa penelitian terdahulu, pada umumnya bank syariah banyak yang menerapkan

murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, yaitu lebih dari tujuh

puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di

Pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan

dalam investasi deposito profit loss sharing. Resiko Pembiayaan atau kredit

bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan

akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kendali debitur (Hanafo

dan Halim, 2009). Jadi resiko pembiayaan murabahah adalah resiko pinjaman

murabahah yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan

maupun faktor eksternal di luar kenali debitur. Resiko pembiayaan bentuk murabahah

ini akan dirumuskan oleh Non Performing Financing murabahah yang dapat

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengolah kredit

bermasalah tersebut. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan

kualitas: kurang lancar, diragukan dan macet yang hitung berdasarkan nilai tercatat

dalam neraca per posisi tidak di setahunan.



4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain

guna menyetujui investasi yang telah di lukakan oleh kedua belah pihak. Dalam

perbankan syariah terdapat beberapa produk pembiayaan, berikut ini merupakan

pembiayaan produk-produk BPR Syariah:

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah, yaitu model pembiayaan bagi hasil yang apabila bank

sebagai pemilik modal yang disebut dengan shahibul maal yang menyediakan modal

100 persen kepada pengusaha sebagai pengelolah (mudharib). Kerugian yang

nantinya akan terjadi karena proses usaha yang dilakukan bukan karena kecerobohan

pengelolah modal, maka yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut oleh

pemilik modal. Sedangkan kerugian yang terjadi karena kecerobohan pengelolah

usaha, maka yang akan bertanggung jawab pleh pengelolah usaha tersebut. Karena

peelaku pemilik modal hanya menyediakan dan menyiapkan modal usaha dan tidak

bisa mencampuri kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelolah usaha. (Rivai, Arifin,

2010)

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah model pembiayaan bagi hasil yang melibatkan

bank sebagai pemilik dana ikut serta dalam kegiatan usaha dan ikut membiayaai



investasi kegiatan usaha pihak lainnya. Kesepakatan yang telah disepakati antara

pengusaha dan bank, yaitu dengan menggabungkan modal usaha mereka dan

mengelolah usaha tersebut bersama-sama dengan membuat perjanjian kerugian dan

keuntungan yang akan di tanggung oleh kedua belah pihak akan di sesuaikan ketika

kepakatan awal berlangsung.

3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan kesepakatan yang dilakukan antara bank dan nasabah,

Bank sebagai penyedia modal untuk membiayayai bahan baku dan modal kerja yang

dibutuhkan nasabah, nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual yang telah

disepakati oleh bank dan nasabah yang disebut margin. Harga jual yang telah

dicantumkan dalam akad jual beli tidak bisa dirubah selama akad masih berlaku.

Transaksi diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran pembalian dana bank

dapat dilalukan dengan bentuk angsuran atau pelunasan.

Murabahah dalam istilah fiqih yaitu akad jual beli atas suatu barang dengan bank

selaku penyedia barang dan nasabah sebagai pihak pemesan untuk membeli barang,

akan tetapi dalam transaksi tersebut, barang yang akan di perjualbelikan termasuk

harga dan keuntungan yang di dapatkan harus memiliki kejelasan (Almushlih, 2001)

4. As- Salam

Secara terminologi ilmu fiqih, as-salam, yaitu deskripsi transaksi barang yang

memiliki hak kepemilikan tertentu dengan transaksi pembayaran yang dilakukan



ketika akad berlangsung akan tetapi penyerahan barang tertunda, misalnya pembelian

barang pada online shop.

Berkaitan dengan barang yang akan diserahkan secara tertunda, ada juga

persyaratan sebagai berikut:

a. Perlunya barang tersebut diketahui ukuran dan jumlahnya, terdekteksi dengan

jelas dan akurat melalui berbagai media ukur yang dikenal seperti takaran, timbangan

atau kalkulator, apabila bisa dihitung. Jika jumlah atau ukurannya tidak diketahui

kejelasanya maka perjanjian tersebut dibatalkan.

b. Perlunya waktu penyerahan barang sudah jelas ditentukan, untuk mencegah

terjadinya perselisihan.

c. Pelunya tidak diberlakukan riba.

5. Istishna’

Pembiayaan istishna’ adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, bank akan

membelikan barang yang dibutuhakan oleh nasabah dengan syarat dan kriteria yang

telah di tentukan oleh nasabah, namun harga jual harus di tetapkan oleh kedua belak

pihak yaitu antara bank dan nasabah pada jangka waktu tertentu serta diiringi dengan

pengembalian dan bank yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam

melakukan pengembalian.



6. Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan peralihan hutang nasabah kepada pihak ketiga

yang telah jatuh tempo, dikarenakan nasabah tidak bisa melakukan pengembalian

tagihan dari pihak ketiga. Pembiayaan tersebut menggubakan prinsip pengambil

alihan hutang, bank akan menerima ujroh/fee dari nasabah dengan berdasarkan

pembayaran yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut fiqih, ijarah adalah hak penggunaan barang dan jasa dengan membayar

imbalan ketika akad pemindahan hak guna barang atau jasa dilakukan pada waktu

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

barang itu sendiri. Pada dasarnya, bank tidak memiliki barang, namun menyewa dari

pihak lain menyewakannya barang tersebut kepada nasabah dengan nilai sewa yang

lebih tinggi.

b. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan dengan tujuan pembiayaan, menurut Sinungan (1983) pembiayaan

secara umum untuk:

1. Meningkatkan utilitas dari modal uang.

2. Meningkatkan utilitas suatu barang.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang .

4. Menimbulkan semangat berusaha masyrakat.



5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

5. Prinsip-prinsip Analisa Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008), prinsip-prinsip penilaian kredit secra umum dilakukan

dengan analisa 6C dan 7P yang terdiri dari sebagai berikut :

a). Prinsip 6C

1. Character yaitu kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Sumber

analisis: daftar riwayat hidup calon debitur.

2. Capacity yaitu kemampuan calon debitur untuk menghasilkan atau mengelola

keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Sumber analisis: laporan keuangan yang

sudah berjalan, rencana keuangan.

3. Capital yaitu tujuannya guna untuk mengetahui struktur modal calon debitur.

Berapa yang berasal dari perusahan sendiri dan dari pihak lain. Sumber analisis:

perhitungan working capital, modal tertanam, debt to equity ratio.

4. Collateral yaitu barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas

pembiayaan. Syarat jaminannya dapat diidentifikasi, dapat ditentukan nilainya,

marketable, tidak mudah berubah bentuk.



5. Condition of economic, yaitu situasi dan kondisi pollitik, sosial, ekonomi, budaya

yang terlibat dan mempengaruhi perkembangan perekonomian yang mungkin akan

dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur, Contohnya kebijakan moneter,

kebijakan pemerintah dan perpajakan.

b). Prinsip 7P

1. People, yaitu penilaian kinerja terhadap calon debitur dan juga mitra usaha.

2. Purpose, yaitu penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh

calon debitur.

3. Party, yaitu mengklasifikasi debitur berdasarkan model, kebutuhan, skala usaha

dan legalitas.

4. Payment, yaitu penilaian terhadap sumber sumber pengembalian pembiayaan agar

penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa

hambatan.

5. Prospect, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek

pembiayaan yang dibiayai

6. Profitability, yaitu pembiayaan yang dibiayai oleh bank akan memberikan

keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank adn nasabah.

7. Protection, yaitu perlindungan terhadap objek pembiayaan yang dibiaya, banka

harus menguasai agama, baik yang berupa fixed assets maupun non fixed assets.



6. Non Performimg Finance (NPF)

Non Performing Financing bank syariah adalah total pembiayaan tidak

lancar/macet berdasarkan kaualitas aktiva produktif yang ditentukan oleh Bank

Indonesia. Pokoknya prinsip yang disarkan yaitu ketepatan waktu nasabah dalam

melakukan pengembalian dana pokok pinjaman maupun bunga. Mekanisme

pengolahan kredit yang stabil bisa menekan NPF semakin kecil.

Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, tingginya NPF

akan mempengaruhi permodalan bank tersebut.Besarnya rasio NPF yang

diperbolehkan Bank Indonesia untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah maksimal 7%,

apabila melebihi angka tersebut akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang

disalurkan oleh bank syariah.

Formulasi tingkat pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio NPF

sebagai berikut :

Rasio NPF: Pembiayaan Kolektabilitas ( KL,L,M) X 100

Total Pembiayaan

Formula diatas digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan

yang terjadi pada bank syariah. Semakin rendah rasio maka menunjukkan bahwa

kualitas pembiayan syariah semakin baik, dan sebaliknya. Dengan itu, nilai rasio



tersebut kemudian dibandingkan denga kriteria kesehatan NPF bank syariah yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti tabel berikut.

Tabel 2.1 Kriteria kesehatan Non Performing Financing

Nilai NPF Predikat

NPF < 2% Sehat

2% ≤ NPF < 5% Sehat

5% ≤ NPF < 8 % Cukup Sehat

8% ≤ NPF < 12% Kurang Sehat

NPF ≥ 12% Tidak Sehat

Sumber : SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Resiko NPF BPRS

Resiko yang terjadi terhadap bank akan mengakibatkan kerugian, karena itu

harus dihindari dan bila terlanjur terjadi maka wajib untuk di tangani. Resiko jenis

pembiayaan akan dipertimbangkan oleh bank syariah dalam memilih jenis akad yang

akanpergunakan. Salah satunya yaitu, Murabahah merupakan pembiayaan dengan

resiko paling kecil dari sisi resiko kredit, resiko mark up, resiko likuiditas, maupun

resiko operasional. Lain halnya, pembiayaan mudharabah yang memiliki resiko

paling tinggi dari murabahah akan tetapi lebih rendah dari musyarakah.

Resiko pembiayaan tertinggi adalah profit loss sharing (mudharabah dan

musyarakah). Hal itu dikarenakan akad mudharabah tidak mensyaratkan jaminan



tertentu dan tidak memberikan hak penuh kepada mudharib untuk menjalankan

usahanya, serta tanpa campur tangan shahibul maal dan kerugiaan di tanggung oleh

shahibul maal. Dengan itu, akad pembiayaan ini sangat kritis dan rentan terhadap

resiko. Pembiayaan murabahah memiliki resiko terkecil dikarenakan memiliki tingkat

pengembalian (return) yang pasti. Maka kedua pihak (antara debitur dan bank) harus

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran serta akad jual beli tersebut

tidak bisa berubah selama akad tersebut berlaku dan masih berlangsung.

a. Gross Domestic Product (GDP)

Gross domestic product gunanya untuk mengukur semua barang dan jasa yang

diperoleh dalam perekonomian negara dalam periode waktu tertentu. Hubungan GDP

dengan pembiayaan bermasalah adalah apabila terjadi penurunan penjualan serta

pendapatan perusahaan dalam pengembalian pinjaman akan mengakibatkan

bertambahnya outsanding kredit dalam kategori non lancar (Rahmawulan, 2008).

Dengan demikian, saat GDP meningkat maka NPF menurun, karena saat ekonomi

makro meningkat kemampuan nasabah untuk memenuhi capability to pay back

meningkat maka NPF menurun secara bersamaan.

Total nilai uang pada setiap barang dan jasa dalam perekonomian negara

merupakan salah satu kategori pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu.

Berdasarkan Sukirno (Soebagia, 2005) dalam junal ekonomi bisnis oleh Mutmainah

(2012), bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP riil, untuk mengetahui hal

tersebut makan dibandingkan anata GDP riil pada tahun tertentu dengan GDP riil



pada tahun sebelumnya. Menurut hal tersebut, pertumbuhan ekonomi artinya

perkembangan produksi barang dan jasa secara fisik yang berlaku di suatu negara.

Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat

akan mengurangi tingkat NPF.

b.Inflasi

Definisi inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang terjadi secara

terus-menerus yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat serta diiringi

dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang negara.

Umumnya inflasi di artikan dengan naiknya harga barang dan jasa secara

keseluruhan dalam jangka waktu dan tempat tertentu akibatnya jumlah permintaan

uang yang lebih meningkat dibandingkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.

Pengaruhnya perubahan inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi

mengakibatkan turunnya pendapat riil masyarakat sehingga turunnya standar hidup

masyarakat. Sebelum terjadi inflasi debitur masih lancar dalam melakukan

pembayaran, akan tetapi setelah inflasi terjadi, harga barang dan jasa mengalami

peningkatan yang cukup tinggi, dengan pendapatan debitur yang tidak mengalami

kenaiakan, maka kemampuan debitur tersebut dalam membayar angsuran menjadi

melemah dan menurun sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya

sudah di gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena harga yang

mengalami kenaikan.



Menurut Putong, (Soebagio, 2005) bahwa Inflasi umumnya memberikan

akibat yang bisa merugikan perekonomian. Karena itu, menurut beliau sebab dari

kerisauan masyarakat dalam menghadapi harga naik secara terus-menerus dan

perekonomian tidak berjalan stabil, pada satu sisi ada masyarakat berlebihan untuk

memborong barang, sementara masyarakat yang kekurangan uang tidak bisa membeli

barang. Akibat dari kerisauan itu pula, masyarakat cendrung mengambil tabungan

untuk membeli dan menumpuk barang sehingga banyaknya bank yang mengalami

rush, sehinggabank kekurangan dana dan berakibat bank ditutup (bangkrut) maka

turunya dana investasi. Singkatnya,bahwa semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi

tingkat kemungkinan terjadinya NPF.

Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing ini, karena inflasi yang

tinggi dan tidak stabil akan berakibat buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi

masyarakat, yaitu Pertama, inflasi yang tinggi akan berakibta pada pendapatan riil

masyarakat turun sehingga mengiringi taraf hidup masyarakat juga turun. Kedua,

Inflasi yang tidak stabil akan menimbulkan ketidakpastian para ekonomi dalam

pengambilan keputusan. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi

dibandingkan inflasi di negara tetangga membuat tingkat suku bunga riil menjadi

tingkat kompetitif yang bisa menekan nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu,

meningkatnya inflasi menyebabkan kemampuan nasabah dalam membayar tagihan

kredit yang akan di tanggung oleh Basri (Wikutama, 2010).

c. Kurs



Kurs adalah harga dalam negeri dari mata uang luar negeri (Hendry, 2011).

Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Indonesia yang menggambarkan

kestabilan ekonomi di negara Indonesia. Menguatnya nilai tukar rupiah Indonesia,

maka semakin kuat rupiah semakin stabilnya pula perekonomian negara. Nilai tukar

memiliki pengaruh negatif dan postif terhadap pelaku ekspor dan impor disuatu

negara. Dalam artinya bahwa penurunan nilai tukar (mata uang domestik nilainya

turun terhadap mata uang asing), hal tersebut akan menguntungkan para eksportir,

sebab eksportir akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari selisih turunnya kurs

mata uang domestik terhadap kurs mata uang asing.

Perubahan kurs mata uang pula berpengaruh terhadap kelancaran usaha nasabah.

Jika nilai rupiah jatuh dibandingkan dengan valuta asing apabila jika usaha tersebut

dijlaksanakan menggunakan bahan impor, maka akan memukul usaha nasabah sert

bisa meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Penurunan rupiah terhadap valuta

asing mengakibatkan pinjaman mata uang asing meningkat. Peningkatan jumlah

kewajiban tergantung pada kemampuan membayar kewajiban yag telah disepakati

kepada bank,bahkan banyak kasus yang disebabkan ketidakmampuan membayar

dapat meningkatkan besaran NPF. (Wikutama, 2010)

Lembaga keuangaan bank dihadapkan pada resiko turunnya kualiatas kredit

valuta asing apabila rupiah tiba-tiba anjlok dikarenakan dana global yang tidak stabil

(Troy, 2009). Pinjaman dari kredit masalah berdominasi pada dollar AS yang akan

melonjak selain utang valas yang membengkak maka negara asing akan mengambil



dana mereka di pasar keuangan dalam negeri. Apabila bank menerbitkan surat utang

dollar AS dan menyalurkan kredit dalam mata uang rupiah, maka utang yang

diperoleh akan sangat besar. Wikutama (2010) menyebutkan bahwa perbankan akan

menghadapi masalah besar karena depresiasi rupiah akan membuat portofolio aset

perbankan dalam bentuk kredit semakin memburuk. Tugas Bank Indonesia adalah

mengupayakan menahan laju perlemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga yang

berpotensi meningkatkan NPF.

d. Rasio Pembiayaan Murabahah terhadap Alokasi Pembiayaan Profit Loss

Sharing

Dana yang dimpun dari masyarakat biasanya bisa berbentuk giro, tabungan dan

deposito dalam prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Penyaluaran dan yang

dilakukan pleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran, yaitu

prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada business

wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, bisnis tersebut layak

dibiayai dari segi usahanya dan dapat diterima (acceptable) dari segi syariah

(Muhammad, 2008).

Dari beberapa pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat

dua pola utama yang dijalankan bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni

pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan prinsip bagi hasil. Penghasilan

bank sangat di tentukan oleh berapa banyak keuntungan yang di terima dari



pembiayaan yang disalukan kepada nasabah. Keuntungan yang di dapat dari prinsip

jual beli berasal dari mark up yang ditentukan brtdasarkan kesepakatan besarnya

nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Bentuk pembiayan

prinsip bagi hasil ini ,banyak mengandung resiko, oleh sebab itu, pihak bank harus

aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal

(Muhammad, 2008).

Rasio berikut menjelaskan besarnya alokasi murabahah dibandingkan alokasi

pembiayaan profit loss sharing (RF). Perhitungan variabel adalah sebagai berikut, :

RF = Alokasi Pembiayaan Murabahah

Alokasi Pembiayaan Profit Loss Sharing

Rahmawati (2007) mengatakan bahwa,praktek perbankan syariah saat ini sangat

di dominasi oleh pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat di buktikan melalui

beberapa hasil penelitian, bahwa bank syariah pada umumnya sering menerapkan

murabahah sebagai metode pembiayaan, yakni kurang lebih 75% dari total kekayaan

nasabah. Bermula dari awal 1984, di pakistam pembiayaan jenis murabahah

mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito Profit Loss

Sharing.

Menurut data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk

pembiayaan murabahah memegang peran terpenting yang makan memberikan

keuntungan terbesar dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Akad



murabahah sendiri lebih cendrung pada pembiayaan yang bersifat konsumtif. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mefokuskan pada seberapa besar pengaruh

pembiayaan murabahah (yang menjadi sumber utama pendapatan bank) terhadap

NPF.

Siamat dalam rahman Rochamanika (2012), menyatakan bahwa pembiayaan

bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya

faktor kesenjangan atau faktor eksternal diluar kendali peminjam atau nasabah.

Semakin tinggi kredit bermasalah yang dimiliki oleh sebuah bank, maka semakin

rendah produktivitas aktiva bank yang bersangkutan, walaupun sebuah bank memiliki

modal besar, jika kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, maka kondisi modalnya

dapat menjadi buruk. Oleh sebab itu, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang

cukup serius terkait cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak

terkait, dan sebagainya (Hendro dan Rahardjo, 2013). Besarnya kecilnya NPF ini

menunjukkan kinerja suatu bank daalm pengelolahan dana yang disalurkan, jika

pembiayaan bermasalah membesar, maka akan menurunkan besaran pendapatan suatu

bank.

e. Rasio Return Profit Lost Sharing dibandingkan Return Total Pembiayaan

Pembiayaan profit lost sharing (PLS) terdiri dari pembiayaan mudharabah dan

musyarakah, PLS ini telah memiliki resiko yang tinggi, hal tersebut disebabkan dalam

kontrak berisi tentang keuntungan yang di peroleh oleh shahibul maal (bank) relatif

tidak pasti bahkan bank siap menanggung kerugiannya. Nasution dan Wiliasih (2007)



mengembangkan bahwa variabel rasio retrun profit loss sharing (PLS) dibanding

return total pembiayaan. Profit loss sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi

keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah

adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu

perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit loss

sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai

adalah profit loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara

untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Formulasi perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan oleh pembiayaan

profit loss sharing dengan retrun total pembiayaan. Perhitungan variabel RR adalah

sebagai berikut :

RR = Return Profit Loss sharing (mudahrabah + Musyarakah)

Return Total Pembiayaan

Model Pembiayaan PLS kurang diminati oleh bank syariah karena model

pembiayaan berbasis PLS relatif beresiko tinggi dengan retrun yang didapatkan bisa

positif atau negatif tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai (Khan dan Chapra,

dalam Ihsan 2011). Hal tersebut kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari



bank konvensional, hal ini tidak boleh terjadi karena semua jenis simpanan (giro,

tabungan serta deposito) harus memiliki jaminan tertentu. Akibatnya adanya

pengikisan dana deposan,hingga akhirnya bank syariah mulai ragu untuk

meningkatkan model pembiayaan dalam tahap mula operasioanal.

B. Penelitian Terdahulu

1. Yuliani (2007) meneliti tentang hubungan efisiensi operasional dengan kinerja

profitabilitas pada sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Jakarta. Variabel

penelitian yang digunakan yaitu ROA, MSDN, CAR, BOPO, LDR. Sedangkan model

analisis yang digunakan yaitu regresi time-series cross-section. Penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini secara

bersama-sama atau simultan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel

terikatnya (ROA) sedangkan berdasarkan hasil uji parsial bahwa variabel BOPO dan

CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan MSDN dan LDR tidak

berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2. Nusantara (2009) meneliti tentang analisis pengaruh NPL, CAR, LDR,dan BOPO

terhadap profitabilitas bank. Variabel yang digunakan adalah NPL, CAR, LDR,

BOPO, NIM, dan ROA. Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan regresi

linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data NPL, CAR, LDR, dan

BOPO secara parsial signifikan terhadap ROA bank go publik Sedangkan pada bank

non go public, hanya LDR yang berpengaruh signifikan.



3. Dewi (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank

syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF dan

ROE. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis

regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian Capital Adequacy Ratio

(CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap

ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh

signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di 38 Indonesia, Rasio Efisiensi

Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah

di Indonesia.

4. Akhtar (2011) meneliti tentang factors influencing the profitability of Islamic

Banks of Pakistan. Variabel yang digunakan adalah ROA, ROE, Bank’s Size, Gearing

Ratio, Asset Management, NPLs ratio, CAR, dan Operating Efficiency. Metode

penelitian yang digunakan adalah regresi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa

CAR mempunyai hubungan positif dan secara statistik signifikan pada tingkat

signifikansi 5%, sedangkan asset management secara statistik berpengaruh signifikan

positif apada model 1 dan tidak signifikan positif pada model 2. Ukuran bank

dilaporkan mempunyai hubungan tidak signifikan negatif. Sedangkan rasio NPLs

mempunyai hubungan negatif terhadap ROA dan ROE.

2.1 Tabel Peneilitian terdahulu

No Peneliti Variabel
Penelitian

Pembahasan



1. Yuliani (2007)

‘Hubungan efisiensi operasional
dengan kinerja profitabilitas pada
sektor perbankan yang go publik di
Bursa Efek Jakarta’

ROA, MSDN,
CAR, BOPO,
LDR

Variabel-variabel bebas dalam
penelitian ini secara bersama

sama/simultas mampu

memberikan kontribusi terhadap
variabel terikatnya (ROA).

Sedangkan berdasarkan hasil uji parsial
bahwa variabel BOPO dan

CAR berpengaruh signifikan.

2. Nusantara (2009)

“Analisis pengaruh NPL, CAR,
LDR dan BOPO terhadap
profitabilitas bank’.

NPL, CAR, LDR
dan BOPO

NPL, CAR, LDR, dan BOPO secara
parsial signifikan terhadap ROA
bank go public. Sedangkan pada
bank non go public, hanya

yang berpengaruh signifikan

3. Dewi (2010)

“Faktor-faktor yang
mempengaruhi profitabilitas
bank syariah di Indonesia.”

ROA, CAR,
FDR, NPF dan
ROE

CAR dan FDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROA

Syariah di Indonesia, sedangkan
NPF berpengaruh signifikan

terhadap ROA pada Bank Syariah

Indonesia, ROE berpengaruh

signifikan negatif terhadap

pada Bank Syariah di Indonesia

4, Akhtar (2011)

“factors influencing the
profitability of Islamic Banks of
Pakistan.”

ROA, ROE,
Bank’s Size,
Gearing Ratio,
Asset
Management,
NPLs ratio,
CAR, dan
Operating

CAR mempunyai hubugan postif

dan secara statistik signifikan
terhadap tingkat signifikan

asset managemen secara statistik
berpengaruh signifikan

model 1 dan tidak signifikan

pada model 2.Ukuran bank



Efficiency. Dilaporkan mempunyai hubungan

Signnifikan negatif . Sedangkan
rasio NPLs memiliki hubungan
negatif terhadap ROA dan ROE

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan ringkasan serangkaian penjelasan yang

tertuang dalam kajian pustaka berikut, atau deskripsi tentang teori kinerja yang

dipakai guna untuk memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah

yang di tetapkan (Rodoni, 2010).

Berikut penjelasan penjelasan kerngka pemikiran penelitian yang akan

dilakukan :

Peranan lembaga keuangan sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan lembaga

keuangan perbankan mestinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik

ekonomi mikro maupun makro. Salah satu lembaga keuangan perbankan yang

mempunyai keterdekatan khusus terhadap masyarakat adalah Bank Perkreditan

Rakyat Syariah merupakan lembaga kuangan yang mudah dicapai oleh masyarakat

karena BPRS mempunyai fungsi menghimpun serta mmenyalurkan dana sama halnya

denga bank umum syariah, hanya yang membedakannya BPRS memiliki

kecendrungan untuk memberikan kredit ataupembiayaan dengan beberapa jenisnya.



Adanya pemberiaan kredit akan mengakibatkan timbulnya masalah terhadap kredit

tersebut. Kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalaah pada BPRS disebut Non

Performing Financing Dengan adanya berapa faktor ekternal dan internal yang dapat

menentukan terjadinya NPF maka penulis menganalisis beberapa variabel antara lain:

Gross Domestic Product, Inflasi, Kurs, Rasio alokasi murabahah terhadap rasio

alokasi Profit Loss Sharing dan Rasio return Profit Loss Sharing dibandingkan return

total pembiayaan di BPRS seluruh Indonesia.

Pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat tahun 2010 sampai

dengan tahun 2014 tumbuh dengan signifikan di setiap tahun kedepannya. Hal

tersebut dapat menghidupkan dan meningkatakan perekonomian sektor riil di

Indonesia.

Grafik 2.1 Kerangka Pemikiran

Inflasi

Gross Domestic
Product (GDP)

Kurs



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil sementara atas kebenaran yang dibuktikan harus

bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Hipotesa yang akan diajukan dalam penelitian ini

adalah :

1. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat resiko Non Performing

Financing.

2. Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

resiko Non Performing Financing.

3. Perubahan nilai tukar atau kurs berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat

resiko Non Performing Financing.

Non Performing
Financing (NPF)

Rasio Profit Loss
Sharing

Rasio Pembiayaan
Murabahah



4. Rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap alokasi pembiayaan profit loss

sharing (RF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat resiko Non Performing

Financing.

5. Rasio return profit loss sharing terhadap return total pembiayaan (RR)

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat resiko Non Performing Financing.
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