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ABSTRACT 

The company's profitability can be interpreted as a prospect or a future; there are 

many factors can affect the level of profitability of a company, so companies are 

required to make efforts to obtain maximum profit. One indicator of the company's 

profitability can be seen from the Return On Asset of the company itself. 

From the background of the problem above, there is a formulation of the problem in 

this study; such as, is there any influence of Issuance of SBSN on the profitability of 

Islamic Banking in Indonesia? Then, is there any influence of inflation on the 

profitability of Islamic banking in Indonesia? Is there any influence of the BI Rate on 

the profitability of Islamic Banking in Indonesia? And is there any influence of the 

Rupiah Exchange Rate on the profitability of Islamic Banking in Indonesia? Last, is 

there any influence caused by the issuance of SBSN, Inflation, BI Rate and Rupiah 

Exchange on the profitability of Islamic Banking in Indonesia? 

This research is a quantitative study using 7 Islamic Banking in Indonesia during 

2013-2018 periods with the criteria that the researchers have determined. The 

sampling technique in this study used purposive sampling. 

Based on the results of this study, it was found that SBSN had a positive and 

significant influence on profitability of 25.7%, there was a significant influence of 

inflation on profitability of 44.4%, BI Rate had a significant effect of 29.8% and the 

Rupiah exchange rate had a significant effect on profitability of 47.06%, then 

simultaneously the issuance of SBSN, Inflation, BI Rate and Rupiah Exchange Rate 

has an influence on Profitability, namely 0.000 < 0.05, the magnitude of 

determination between the SBSN variable, Inflation, BI Rate and Rupiah Exchange 

rate on the Profitability variable is 60%. 

Key Words: SBSN, Inflation, BI Rate, Rupiah Exchange and Profitability. 
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ABSTRAK 
 

 
 

Profitabilitas perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, 

sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan upaya agar memperoleh profit yang 

maksimal. Salah satu indicator profitabilitas perusahaan dapat di lihat dari nilai 

Return On Asset perusahaan itu sendiri.  

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh Penerbitan SBSN terhadap profitabilitas 

Perbankan Syariah di Indonesia? kemudian apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap 

profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia? apakah terdapat pengaruh BI Rate 

terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia? Dan apakah terdapat 

pengaruh Kurs Rupiah terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia? serta 

apakah terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh penerbitan SBSN, Inflasi, BI Rate 

dan Kurs Rupiah terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia? 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerbitan 

SBSN terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, untuk mengetahui 

pengaruh Inflasi terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, mengetahui 

pengaruh BI Rate  terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, mengetahui 

pengaruh Kurs Rupiah terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia dan 

untuk mengatahui pengaruh penerbitan SBSN, Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah 

secara Bersama-sama terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 7 

Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2018 dengan kriteria yang telah peneliti 

tentukan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa, SBSN berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas sebesar 25,7 %, terdapat pengaruh Inflasi secara 

signifikas terhadap profitabilats sebesar 44,4 %, BI Rate berpengaruh signifikan 

sebesar 29,8 % dan Kurs Rupiah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

sebesar 47,06 %, kemudian secara simultan penerbitan SBSN, Inflasi, BI Rate dan 

Kurs Rupiah memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas yaitu 0.000 < 0.05, besarnya 

determinasi antara variabel SBSN, Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah terhadap variabel 

Profitabilitas adalah sebesar 60 %.  

Kata Kunci: SBSN, Inflasi, BI Rate, Kurs Rupiah dan Profitabilitas 
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MOTTO 

                      …  

 

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu…” 

 (Ali-Imran:159)
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1
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta:PT Syamil Cipta Media, 2015), 

Hlm.72 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Profitabilitas juga mempunyai arti penting 

dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, 

karena Profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai   

prospek yang baik dimasa yang akan datang. Profitabilitas dapat diartikan 

sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan 

Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat laba 

yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas 

penggunaan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. 

Profitabilitas tidak hanya penting bagi investor maupun calon investor saja 

tetapi juga penting bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan 

evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut serta menjadi 

penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Profitabilitas juga digunakan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan 

bank sebagai sarana otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus 

pengawasan OJK terhadap bank. 

Bahwa dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya 

bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan 

(partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan pengelola dana 
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(mudharib). Oleh karena itu, Profitabilitas bank syariah tidak saja 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham tetapi juga 

berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan 

dana. Dengan demikian, bank akan selalu meningkatkan profitabilitasnya 

dengan cara menaikkan pendapatan dan biaya diturunkan, karena semakin 

tinggi Profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan lebih 

terjamin. Ada dua faktor yang mempengaruhi Profitabilitas, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi produk pembiayaan 

bank, performance financing, kualitas aset dan modal. Faktor eksternal 

meliputi struktur pasar, produk domestik bruto, inflasi, tingkat suku bunga 

dan tingkat pertumbuhan pasar. 

Ukuran Profitabilitas yang digunakan adalah Return On Asset (ROA). 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset 

yang dimiliki oleh bank. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank 

karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Selain itu ROA juga 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dan biasanya 

rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar Return On Asset (ROA) 

suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank   

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

asset. 
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Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada 

tidak lain memilik tujuan untuk menghasilkan laba. Perusahaan tentu 

memerlukan banyak strategi yang harus dilakukan. Selain itu juga digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja manajemen.
1
 Kinerja emiten yang bagus dalam 

menghasilkan pendapatan akan memberikan harapan yang bagus untuk 

menerima tingkat bagi hasil yang tinggi kepada investor obligasi. Kinerja 

emiten dapat tercermin dari laporan keuangan dimana Return On Asset 

merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan 

penerbit obligasi. Return On Asset mencerminkan tingkat bagi hasil yang 

dicapai setelah melakukan ekplorasi terhadap seluruh kekayaan yang ada.
2
 

Teori profitabilitas mengatakan bahwa faktor penentu profitabilitas 

ada dua yaitu dari factor internal berkaitan dengan rasio-rasio keuangan dan 

faktor eksternal yaitu nilai tukar mata uang asing, inflasi, politik, dan lain-

lain. Faktor internal merupakan faktor mikro atau faktor spesifik bank yang 

menentukan profitabilitas
3
. Sedangkan faktor eksternal merupakan variabel-

variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, 

tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi 

perekonomian dan hukum yang akan berdampak pada kinerja lembaga 

keuangan. Teori profitabilitas dipakai dalam mengukur besarnya laba untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usaha secara efisien. 

                                                             
1
Juaris Juaris, Raja Masbar, Chenny Seftarita, Analysis of The Effect of Monetary 

Policy on Government Sharia Securities (SBSN) in Indonesia, Sriwijaya International Journal 

of Dynamic Economics and Business, SIJDEB, Vol. 2(2), 2018, 109-122p-ISSN: 2581-2904, 

e-ISSN: 2581-2912 (http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/sijdeb) 
2
Heri kuncoro, Analisis Laporan Keuangan Perusahaan, (Jakarta : Gramedia 

Widiasarana,2016), hal.2019. 
3
 Wati, Ni Putu Kanila, The Influence Of Internal And External Factors Toward 

Sharia Equity Funds Performance In Indonesia, International Journal of Economics and 

Financial Issues, 2020, 10(5), 66-85 
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Efisiensi diketahui dengan cara membandingkan laba yang diperoleh dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
4
 Menurut Haron tingkat 

profitabilitas bank syariah yang diukur dengan laba bersih usaha dapat 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan bank dan juga kondisi makro ekonomi 

yang terjadi dalam perekonomian.
5
 Dalam pengertian yang sama menurut 

Athana soglou,et.al, menyatakan bahwa profitabilitas bank merupakan 

fungsi dari faktor internal dan eksternal.
6
 

Sedangkan faktor eksternal merupakan variabel-variable yang tidak 

memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut 

secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian yang akan 

berdampak pada kinerja lembaga keuangan. Seiring dengan persaingan 

dalam dunia perbankan, lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki 

peran yang strategis dalam pengembangnya mengingat populasi warga 

Negara Indonesia ber agama Islam tentu ini bisa menjadi pangsa pasar yang 

positif dalam memperoleh profit. Namun fakta lain menyatakan bahwa 

pertumbuhan bank syariah di Indonesia masih lambat. Hal ini salah satunya 

bisa dilihat dari tingkat kinerja bank syariah itu sendiri yang di indikatorkan 

dengan nilai Return On Asset (ROA) adapun di bawah ini tingkat profit. 

 

 

                                                             
4
Enny Kartini, Milawati Milawati, How Sukuk and Conventional Bond Affect 

Economic Growth? Evidence from Indonesia, International Journal of Economics and 

Financial Issues, 2020, 10(5), 77-83 
5
Sudin Haron, Determinant of Islamic Bank Profitability, WorkingPaper Series 

No.002, Global Journal of  Finance and Economics.USA,Vol.1,No.1, March 2004,  1-22 
6
Panayiotis Athanasoglou,et.al, BankS pesific, Industry-Spesific and Macro 

economic Determinants of Bank Profitability, MPRAPaperNo.32026 June2005, diaksesdi 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32026/,pada tanggal 17 Maret 2021 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32026/,pada
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Tabel 1.1 

Rasio Rata-Rata Pertumbuhan Profitabilitas Perbankan Syariah Di 

Indonesia Tahun 2013-2018 

 

Tahun Return On Aset (ROA) 

2013 1.94 

2014 0,91 

2015 1,08 

2016 0.99 

2017 1.28 

2018 1.29 

Sumber: data sekunder di olah (www.bi.co.id) 

 

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskam pertumbuhan ROA 

perbankan syariah mengalami fluktuasi pada tahun 2013 rata-rata ROA 

perbankan syariah sebesar 1,94 % mengalami peningkatan di banding tahun 

2014 menjadi 0,91% mengalami penurunan di banding tahun 2015 yakni 

menjadi 1,08% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan di banding tahun 

2015 yakni 0,99% serta mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni 

menjadi 1,28% dan pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan menjadi 

1.29% artinya semakin tinggi rasio tersebut maka semakin baik kemampuan 

bank untuk memperoleh tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset berarti 

semakin baik pula efisensi bank tersebut begitu juga sebaliknya.
7
 

Selain itu juga dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang 

financial yang dalam hal ini merupakan lembaga keuangan syriah.
8
 Dalam 

melakukan ekspansi untuk memperoleh profit yang maksimal banyak cara 

                                                             
7
www.bi.go.id 

8
Mohammad Alfian Kusviandita, The Effect of Sukuk Financing to Company 

Performance and Stock Performance of the IssuerListed in Indonesia Stock Exchange (IDX) Year 
2009-2013, International Conference, And Ph.D. Colloquium On Islamic Economics And Finance 

2015 (Icief‟15) Strengthening Islamic Economics And Financial Institution For The Welfare Of 

Ummah,  

http://www.bi.co.id/
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yang di lakukan oleh perusahan salah satunya adalah dengan menerbitkan 

obligasi syariah, obligasi syariah yang diterbitkan memiliki peran yang 

penting salah satunya untuk memperoleh dana tambahan, hal ini bisa 

dilakukan melalui pemerintah yang dalam hal ini adalah penerbitan surat 

berharga syariah Negara (SBSN).
9
 

Sukuk sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang sedang 

diminati dan berkembang cukup pesat di pasar keuangan global dewasa ini, 

turut diadopsi sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang berlandaskan 

prinsip syariah oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008.
10

 Sukuk 

pemerintah Indonesia yang biasa disebut sebagai Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara atas 

defisit anggaran negara guna membiayai berbagai program pemerintah dalam 

rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur negara, atau membiayai 

proyek-proyek yang akan direalisasikan oleh pemerintah. Berbeda dengan 

Surat Berharga Negara (SBN) konvensional yang merupakan surat pengakuan 

utang negara kepada pemegang SBN, Surat Berharga Syariah Negara 

mewajibkan adanya underlying asset.
11

 

Sektor perbankan syariah sebagai bagian dari industri keuangan 

syariah yang mengalami perkembangan cukup pesat, membutuhkan berbagai 

instrumen likuiditas guna membantu mengelola excess/ lack of liquidity di 

industri keuangan syariah  turut merasakan manfaat dari diterbitkannya sukuk 

                                                             
9
Cecep Maskanul Hakim, Obligasi Syariah: Peluang Dan Tantangan, (Jakarta: Sinar 

Harapan,2011),hal.267 
10

Muhammad Fatih Al Aziz, Irfan Syauqi Beik, Achmad Firdaus, Factors Influencing The 

Price Of Indonesia Sove reign Sukuk In Secondary Market, SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan 

Islam ISSN: 2089-6239(P); 2549-0648(E), Vol.8,No. 1,2019;pp.31-44 
11

 Burhanudin, Pasar modal Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 

Hal.254 
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Negara (SBSN).
12

 Sebagaimana Diamonds (1984) menyatakan bahwa 

sekuritisasi dapat mengurangi biaya delegasi yang ditanggung oleh industri 

perbankan, yang mana fungsi bank sebagai lembaga perantara menghimpun 

dana berlebih yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan 

deposito dan kemudian menyalurkannya dalam berbagai bentuk pembiayaan, 

yang kemudian dalam proses penyaluran tersebut membutuhkan proses 

pengawasan yang menimbulkan biaya tambahan bagi bank dan risiko 

sistematis. Untuk meminimalisir risiko tersebut, bank dapat mengalokasikan 

dana yang dimilikinya melalui diversifikasi aset, salah satunya melalui 

aktifitas derivatif, sehingga bank dapat menjalankan fungsi sebagai perantara 

secara efektif.
13

 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu bentuk 

sekuritisasi yang berlandaskan prinsip syariah dapat memberikan manfaat 

bagi industri perbankan syariah diantaranya yaitu dapat meningkatkan 

profitabilitas perbankan syariah dengan menekan beberapa risiko yang ada, 

dengan adanya jaminan pemerintah terhadap pembayaran imbalan dan nilai 

nominal SBSN, menjadikan SBSN sebagai salah satu alternatif bagi industri 

perbankan untuk mendiversifikasi dana yang dimilikinya ke instrumen 

dengan risiko yang relatif rendah, memberikan penghasilan berupa bagi hasil 

yang kompetitif dengan tingkat risiko yang rendah menjadikan Surat 

                                                             
12

Nun Harrieti, Integration Of Commercial Finance And Social Finance: Challenges 

Of Sharia Banking In Indonesia, journal of Legal, Ethical and Regulatory IssuesVolume 23, 

Issue 2, 2020 
13

Mohd Rizal Muwazir, Deky Anwar, Ab Mumin Ab Ghani, The Role of Sharia 

Monetary Instrument in Liquidity Management and Performance Improvement of Islamic 

Banking Financial in Indonesia, Vol 15, No 2 (2018) 

 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/335
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Berharga Negara (SBN). menjadi salah satu instrumen favorit bagi perbankan 

untuk menanamkan dananya, disamping itu manfaat lain yang diperoleh oleh 

bank syariah dari penyaluran dana di SBSN yaitu SBSN dapat 

diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar sehingga 

investor berpotensi mendapatkan capital gain, selain itu perbankan syariah 

turut mendukung pembiayaan pembangunan nasional. 

Pasar keuangan Islam hingga akhir tahun 2016 menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik. Perkembangan ini dipicu oleh 

perkembangan Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah yang relatif baru. 

Sukuk mulai banyak diterbitkan dalam berbagai mata uang guna menjangkau 

investor secara lebih luas. Sukuk juga mulai banyak digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek pemerintah di berbagai negara. Dalam rangka 

mendorong pengembangan Sukuk dan pasar Sukuk (Sukuk market), beberapa 

negara bersedia mengubah undang-undang dan sistem perpajakan mereka. 

Laporan International Islamic Financial Market (IIFM) menyebutkan 

bahwa penerbitan Sukuk global dari Januari 2001 sampai dengan Desember 

2016 mencapai US$181.725 millions dengan sebaran issuances di 22 negara 

meliputi negara-negara di Asia, Timur Tengah dan GCC (Gulf Cooperation 

Council), Afrika, serta Eropa. Issuance Sukuk terbesar masih didominasi oleh 

negara-negara Timur Tengah dan GCC sebesar US$109.203 millions atau 

60% dari total issuances (IIFM, 2017).
14

 

Perkembangan Sukuk secara global menunjukkan semakin banyak 

negara yang turut menerbitkan Sukuk. Terhitung sejak 2001 hingga 

                                                             
14

www.iifm.net. Sukuk Report, 4th Edition, November 2014, diakses pada tanggal 

24 Maret 2021. 
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Desember 2016, telah tercatat 29 negara yang menerbitkan Sukuk global yang 

sebagian besarnya adalah negara-negara dengan populasi muslim yang 

mayoritas, sebagaimana yang tercantum dalam Gambar 1.1. Dominasi negara 

penerbit Sukuk masih diraih oleh Malaysia sebesar 55%, dilanjutkan dengan 

Saudi Arabia dan United Arab Emirates (UAE) yang memiliki 14% dan 9% 

penerbitan Sukuk dari Sukuk global yang ada. Baru pada urutan ke-4 

Indonesia mencapai 8,1% yang diikuti oleh Qatar, Turki, dan Sudan.
15

 

Gambar 1.1. 

Rincian Negara Penerbit Sukuk Global 

Sumber: IIFM Sukuk data base  

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, penerbitan Sukuk dalam mata uang Yuan Cina, Lira 

Turki, dan Dollar Singapura, serta Pounsterling Inggris merupakan 

perkembangan baru yang membawa optimisme akan semakin berkembangnya 

Sukuk di kemudian hari. 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia 

memiliki catatan penerbitan Sukuk yang menggembirakan. Diawali dengan 

fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 

                                                             
15

www.iifm.net. Sukuk Report, 4th Edition, November 2014, diakses pada tanggal 

24 Maret 2021. 
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32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk pertama kali 

diterbitkan oleh PT. Indosat guna membiayai ekspansi bisnisnya. Selanjutnya 

istilah Sukuk yang merujuk pada istilah obligasi syariah mulai dikenal sejak 

tahun 2006 ketika Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) menerbitkan Peraturan Bapepam LK nomor IX.A.13 

tentang penerbitan surat berharga syariah. Di tahun 2008 perkembangan 

Sukuk semakin meningkat ketika pemerintah Indonesia melalui Menteri 

Keuangan mengambil bagian dengan menerbitkan Sukuk Negara berupa 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Dalam perkembangannya Sukuk Negara menggunakan berbagai 

produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan SBSN 

tersebut. Ijarah Fixed Rate (IFR) adalah jenis Sukuk yang menggunakan akad 

sewa dengan tarif sewa yang tetap. Sedangkan Sukuk Ritel (SR) diterbitkan 

setahun setelah IFR, atau tahun 2009, dengan menggunakan skema yang 

sama dengan IFR dan ditujukan untuk menjangkau investor individu di 

Indonesia. Sedangkan Sukuk Nasional Indonesia (SNI) ditujukan untuk 

investor asing. Di tahun yang sama, penerbitan SR ini diikuti dengan 

penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), yang tidak diperdagangkan, 

namun sebagai private placement dalam pengelolaan dana haji. Tahun 2011 

pemerintah menerbitkan Sukuk Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) 

atau yang dikenal sebagai Islamic T-Bills.  
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Selanjutnya produk Sukuk semakin variatif dengan diterbitkannya 

Project Based Sukuk (PBS) di tahun 2012. Perkembangan Sukuk Negara 

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:
16

 

Gambar 1.2 

Perkembangan sukuk di Indonesia 

 

 

 

Sejak tahun 2017 Kementerian Keuangan Republik Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia mulai mengenalkan adanya ide green Sukuk. Sukuk ini 

merupakan adaptasi dari adanya green bond yang sudah ada sebelumnya. 

Green Sukuk dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek yang ramah 

lingkungan, untuk mengurangi efek global warming, termasuk proyek-

proyek yang bertujuan mengurangi emisi karbon (green infrastructure), 

seperti pembangunan proyek pembangkit listrik dengan memanfaatkan 

                                                             
16

www.djpu.kemenkeu.go.id. “Investing in Sukuk Negara (Indonesian Sovereign 

Sukuk): What do You Need to Know”, diakses pada tanggal  25 Maret 2021. 
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energi terbarukan, seperti tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas 

bumi. Juga termasuk proyek pembangunan sistem transportasi massal 

untuk para komuter 

Adapun perkembangan SBSN Tahun 2013-2018 adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 1.3 

Grafik Perkembangan SBSN tahun 2013-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik di atas dapat di jelaskan perkembangan SBSN dalam 

kurun empat tahun selalu mengalami peningkatan yakni tahun 2013 sebesar 

53,357 Miliar menjadi 76,112 Miliar pada tahun 2014 pada tahun 2015 juga 

mengalami peningkatan menjadi 119,502 Miliar dan tahun 2016 menjadi 

178,898 Miliar namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 26 

Miliar di banding tahun 2016 yakni menjadi 151,725 Miliar dan pada tahun 

2018 mengalami kenaikan menjadi 177,254 Miliar di bandingkan tahun 2017 

yakni sebesar 25,529 Miliar.  Dengan demikian secara trand dapat kita 

 

Sumber : ditjen pengelolaan pembiayaan dan resiko (DJPPR) kementrian 

keuangan 
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pahami bahwa peberbitan sutat berharga memiliki peluang sebagai intrumen 

yang di yakini dapat di manfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan 

pemerintah.
17

 

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh penerbitan 

SBSN terhadap profitabilitas perusahaan telah banyak di lakukan, 

Mohammad Yusron Sholikhin dkk (2020), dengan judul The Effect Of Sukuk 

And Inflation On TheProfitability Of Islamic Bank In Indonesia hasil 

menunjukan bahwa penerbitan SBSN memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan.
18

 Penelitian lain di lakukan oleh Fitria 

Rahmah (2016) hasil penelitian menunjukan bahwa SBSN berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap profitabilitas dan berpengaruh posit terhadap 

Efisiensi banK, SIZE dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas bank dan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, 

sedangkan NPF dan CAR berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas 

bank dan berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi bank.
19

 

Penelitian lain dilakukan oleh Ikromi Ramadhani (2013) hasil 

penelitian menyatakan Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara penerbitan SBSN dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya ialah tidak terdapat 

dampak langsung dari penerbitan SBSN terhadap tingkat profitabilitas 

                                                             
17

www. DJPPR.co.id (Kementrian keuangan RI) 
18Yusron Sholikhin dkk, dengan judul The Effect Of Sukuk And 

Inflation On TheProfitability Of Islamic Bank In Indonesia, IJIBE (International 

Journal of Islamic Business Ethics),Vol. 5 No. 1 March 2020,hal.33-46 
19

 Fitria Rahma, Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Dan Faktor 

Internal Terhadap Kinerja Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal ekonomika 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,Vol. 3 No.1 Juni  2016,hal.37-54 
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perusahaan. Penerbitan obligasi memiliki dampak langsung terhadap 

pendanaan perusahaan untuk kegiatan operasional.
20

 

 Selain itu faktor ekternal juga memiliki pengaruh secara tidak 

langsung dengan profitabilitas perusahaan, faktor internal dalam hal ini 

inflasi, kurs mata uang asing dan BI rate. Inflasi merupakan suatu ukuran 

ekonomi suatu perekonomian ditandai dengan harga rata-rata barang/ jasa 

yang diproduksi meningkat. Inflasi digambarkan suatu keadaan yang ditandai 

dengan peningkatan harga-harga barang/jasa dan atau turunnya nilai mata 

uang yang beredar. Indikator inflasi menurut bank Indonesia adalah sebagai 

berikut: Indeks Harga Konsumen (IHK). Indikator ini menggambarkan 

pergerakan harga. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan 

pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang di konsumsi oleh 

masyarakat. Tingkat inflasi di Indonesia biasanya diukur dengan IHK, Indeks 

Harga Perdagangan Besar. Indikator ini menggambarkan pergerakan harga 

dari komoditikomoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. 

Tingkat inflasi yang tinggi sehingga harga-harga cenderung 

mengalami kenaikan, umumnya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang 

mengalami permintaan atas produk melebihi kapasitas penawaran produknya, 

desakan meningkatnya biaya input produksi, penambahan jumlah uang 

beredar. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan keuntungann 

perusahaan, karena menyebabkan kenaikan harga barang secara umum. 

Kondisi ini mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang akan 

                                                             
20

 Ikrom Ramadhani, Pengaruh Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Eti konomi Vol. 12 No. 2 

Oktober 2013,hal.149-163 
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menjadi semakin tinggi.
21

 Harga jual yang tinggi akan menyebabkan 

menurunnya daya beli atau kemampuan individu untuk menitipkan uangnya 

di bank, hal ini akan mempengaruhi keuntungan BUS. Inflasi yang semakin 

tinggi juga akan mengakibatkan biaya operasional perbankan meningkat juga. 

Peningkatan biaya produksi tinggi, akan menurunkan pendapatan perusahaan. 

Profitabilitas bank dalam kegiatan bisnisnya dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor eksternal yang terkait dengan kondisi makro ekonomi 

dalam kegiatan bisnis diantaranya meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga 

(BI rate) dan kurs. Inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa 

dalam perekonomian pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi inflasi 

semakin tinggi pula harga-harga barang dan jasa dalam perekonomian. 

Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank pernah 

dilakukan oleh Molyneux & Thornton (2015) dengan menggunakan 

consumer priceindex (CPI) sebagai proksi dari inflasi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

tingkat keuntungan bank dalam kegiatannya.
22

 

Inflasi mempengaruhi perekonomian melalui pendapatan dan 

kekayaan, dan melalui perubahan tingkat dan efisiensi produksi. Inflasi yang 

tidak bisa diramalkan biasanya menguntungkan para debitur, pencari laba, 

dan pengambil risiko. Inflasi akan merugikan para kreditur, kelompok 

berpendapatan tetap, dan investor yang tidak berani berisiko. Anwar dan 

                                                             
21

Huma Nawaz, the Mediating Effect of Products and Services on Growth Rate of 

Malaysian Islamic Financial System, Journal of Economic Cooperation and Development, 

39, 1(2018), 109-142 
22

Philip,Molyneuxand  

J.Thornton,DeterminantsofEuropeanBankProfitability:ANote. Journal of Banking and 

Finance, 16 (2015): 1173-1178 
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Mikami (2011) mengatakan bahwa EXCH berpengaruh signifikan. Walau 

begitu Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika 

peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat 

dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun.
23

 

Dalam penelitian lain yang di lakukan oleh Bogdan Capraru Dan Iulian 

Ihnatov (2019), Determinants Of Bank’s Profitability In Eu15, penelitian 

yang di lakukan menghasilkan bahawa variable inflasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan keuangan yang eropa,
24

 

hasil ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Brunilda Duraj dan Elvana 

Moci, dengan judul Factors Influencing The Bank Profitability – Empirical 

evidence From Albania.
25

 Namun dalam penelitain lain yang dilakukan 

Mohammad Morshedur Rahman (2015) dengan judul Determinants of Bank 

Profitability: Empirical Evidence from Bangladesh memiliki hasil yang 

berbeda dimana variable inflasi memberikan pengaruh yang negative 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan keuangan di banglades. 

Selain Inflasi faktor yang mempengaruhi pola ekonomi adalah tingkat 

suku bunga Bank Indonesia, secara sederhana kebijakan tingkat suku bunga 

Bank Indonesia yang tinggi akan mempengaruhi gaya hidup masyarat lebih 

pengusaha yang dalam hal ini investor. Kebijakan tingkat suku bunga yang 

tinggi akan mengakibatkan masyarakat menentukan pilihan untuk investasi 

                                                             
23

 Anwar dan Mikami, Pengaruh Factor Ekternal Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016, Hunafa: Jurnal 

Studia Islamika Vol. 11, No. 2, Desember 2014: 293-314, 2014 
24

Bogdan Capraru Dan Iulian Ihnatov,Determinants Of Bank’s Profitability In Eu15, 

scientific annal university of economic sciences, 2019,hal.94-100 
25

Brunilda Duraj dan Elvana Moci, Factors Influencing The Bank Profitability – 

Empirical evidence From Albania,Asian Economic and Financial Review, 2015, 5(3):483-

494 
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dari pada membelanjakan keuangan yang dimiliki, sebaliknya kebijakan 

tingkat suku bunga yang rendah akan mengubah perilaku masyarakat menjadi 

lebih konsumsif. Sehingga secara sederhana dengan adanya kebijakan tingkat 

suku bunga yang tinggi masyarakat cenderung akan melakukan investasi 

semisal dalam bentuk tabungan, yang secara tidak langsung dengan adanya 

asupan dana dari masyarakat tentu akan memberikan peluang kepada 

perusahaan yang dalam hal ini perbankan Syariah di Indonesia memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui produk yang di tawarkan. 

Begitupun sebaliknya dengan adanya kebijakan tingkat suku bunga yang 

rendah akan mengakibatkan perilaku masyarakat yang konsumstif bagi 

pemilik dana akan cenderung melakukan pemanfaatan kepada usaha lain yang 

lebih menjanjikan atau menguntungkan. 

Kurs atau nilai mata uang (exchange rate) adalah harga mata uang 

negara asing dalam satu satuan mata uang domestic. Nilai tukar rupiah yang 

relative rendah terhadap mata uang negara lain terutama US$ akan 

mendorong peningkatan ekspor dan dapat mengurangi laju pertumbuhan 

impor. Nilai tukar rupiah yang rendah akan mendorong melemahnya daya 

beli masyarakat yang dapat memicu kurang menariknya tingkat keuntungan 

investasi dalam pasar modal. Dalam hal ekspor, penurunan nilai tukar 

(depresiasi) rupiah terhadap mata uang asing (US$) memungkinkan eksportir 

menawarkan barang dengan harga yang lebih murah sehingga meningkatkan 

daya saing di luar negeri. Secara teori, nilai tukar mencerminkan 

keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap mata uang rupiah maupun 

mata uang US$. Merosotnya nilai tukar rupiah menunjukkan merosotnya 
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kemampuan ekonomi nasional Indonesia, sehingga kemampuan fundamental 

perusahaan juga akan cenderung merosot, demikian sebaliknya. Peningkatan 

nilai tukar (apresiasi) akan meningkatkan profitabilitas perbankan. 

Penelitian yang berkaitan dengan variabel ini telah banyak dilakukan 

seperti Desi Marilin Swandayani dkk tahun 2015, hasil menunjukan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA perbankan.
26

 Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian Kunt dan Huizinga pada tahun 2017. Kunt 

menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

umum.
27

 Selain itu, Rosanna (2013) juga menyatakan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan KURS berpengaruh 

18ariable signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan return 

saham (Prihantini: 2015)
28

 Kurs tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan (Diyah: 2018),
29

 dan Kurs berpengaruh negative signifikan 

terhadap rata-rata of return deposito Mudharabah (RR) (pratiwi: 2019)
30

. 

                                                             
26

 Desi Marilin Swandayani, Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap 

Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017, Akrual Jurnal 
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 Kunt Demirguc dan Huizinga, Harry. 2015. Determinants of Commercial Bank 
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Review 13, 379-408 
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 Prihantini, Analisis Pengaruh factor ekternal Terhadap Profitabilitas: Studi Kasus 
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3 No. 1 Tahun 2015, 2015. 
29

Diyah Pamularsih. Pengaruh factor ekternal dan Suku bungan Terhadap 
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profitabilitas: Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010. 

Semarang: jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegor, Vol. 2 No.01 Juni 

2019, hal. 125-149 



19 
 

 

Dengan adanya beberapa penelitian ini maka tertarik peneliti untuk 

menjadikan variable ini sebagai salah satu variable penelitian. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Heni Noviarita dan Nopirin 

(2003) dengan judul Analisis inflasi di Indonesia (Pendekatan model dinamis) 

periode 1980:03-2002:04. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji 

Augmented Dickey Fuller dibandingkan dengan nilai kritis Mac Kinnon. 

Variabel yang digunakan dalam pengujian ini stationer pada derajat pertama 

(first different) Studi ini memberikan gambaran penelitian dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek variable produk domestic 

bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka 

pendek terdapat indikasi bahwa jumlah uang beredar, nilai tukar, ekspektasi 

inflasi, dan variabel dummy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

inflasi, sementara tingkat suku bunga, produk domestic bruto, pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap inflasi.
31

  

Adapun perkembangan inflasi, Bi Rate dan Kurs Rupiah tahun 2013-

2018 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31

Heni Noviarita dan Nopirin, Analisisinflasi di Indonesia (Pendekatan model 

dinamis) periode 1980:03-2002:04 (Tesis | S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) 

Universitas Gajah Mada tahun 2003 
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Tabel 1.2 

Perkembangan inflasi, Bi Rate dan Kurs Rupiah  

tahun 2013-2018 

 

Tahun Inflasi Bi Rate Kurs Rupiah 

2013 6.97 % 6.48 % 10509.83 

2014 6.42 % 7.45 % 11825.08 

2015 6.38 % 7.52 % 13390.42 

2016 3.53 % 6.00 % 13265.42 

2017 3.81 % 4.56 % 13330.92 

2018 3.91% 6.01% 1119.66 

Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan DJPPR 

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 inflasi 

masih ada di kisar 6.97, BI Rate sebesar 6.48 %, kurs Rupiah terhadap US 

Dollar sebesar 10509.83, pada akhir tahun 2015 inflasi menurun di 

bandingkan tahun 2013 di kisaran 6.42%, BI rate mengalami peningkatan 

menjadi 7.45% dan Kurs Rupiah melemah di bandingkatn tahun 2013 

yakni menjadi 11825.08. adapun tahun 2015 inflasi mengalami penurunan 

menjadi 6.38 % di banding tahun 2014, BI Rate mengalami peningkatan 

menjadi 7.52 % di badning tahun 2014 dan Kurs Rupiah terhadap US 

Dollar kembali melemah menjadi 13390.42 di banding tahun 2014. Tahun 

2016 inflasi kembali menurun menjadi 3.53% di banding tahun 2015, BI 

Rate mengalami penurunan menjadi 6.00 % di banding tahun 2015, dan 

Kurs Rupiah terhadap US Dollar menguat menjadi 13265.42 di banding 

tahun 2015. Dan tahun 2017 Inflasi juga mengalami penurunan menjadi 

3.81 % di banding dengan tahun 2016, begitu juga dengan BI Rate juga 

mengalami penurunan menjadi 4.56 % di banding tahun 2016, namun 

Kurs Rupiah terhadap US Dollar melemah menjadi 13330.92 di banding 

dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 inflasi mengalami kenaikan menjadi 

3.91% dibandingakan tahun 2017, BI rate pada tahun 2018 juga 
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mengalami kenaikan menjadi 6.01% disbanding tahun 2017 namun pada 

variable kurs rupiah mengalami penurunan menjadi 1119.66 di banding 

tahun 2017. 

Dari latar belakang dan beberapa penelitian di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan dampak 

penerbitan SBSN, inflasi, BI rate dan kurs rupiah terhadap profitabilitas 

perusahaan, adapun penelitian kali ini yang berjudul “Pengaruh 

penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Inflasi, BI rate dan 

Kurs Rupiah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia 

tahun 2013-2018” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Pentingnya fungsi pembiayaan melalui istrumen keuangan dalam 

menambah modal perusahaan untuk pengembangan dan mempertahankan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan. 

2. Pentingnya Perusahaan dalam menganalisis faktor ekternal yang meliputi 

inflasi, BI rate dan kurs rupiah dalam pengambilan kebijakan. 

C. Batasan Masalah  

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah yang ingin diteliti. Peneliti membatasi penelitian ini pada varaiable 

yang diduga mempengaruahi profitabilitas Perusahaan, adapun variable yang 

digunakan adalah intrumen SBSN, Inflasi, BI rate dan Kurs rupiah. Adapun 

batasan obyek dalam penelitian ini merupakan Perbankan syariah di 

Indonesia tahun 2013-2018 yang di ukur dengan profitabilitas (ROA). 
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D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh Penerbitan SBSN terhadap Profitailitas Perbankan 

syariah di Indonesia? 

2. Adakah pengaruh Inflasi terhadap Profitailitas Perbankan syariah di 

Indonesia? 

3. Adakah pengaruh BI Rate terhadap Profitailitas Perbankan syariah di 

Indonesia? 

4. Adakah pengaruh Kurs Rupiah terhadap Profitailitas Perbankan syariah di 

Indonesia? 

5. Adakah pengaruh Penerbitan SBSN, Inflasi, BI rate dan Kurs Rupiah 

secara Bersama-sama terhadap profitabilitas perbankan Syariah di 

Indonesia? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menemukan adanya pengaruh Penerbitan SBSN terhadap Profitailitas 

Perbankan syariah di Indonesia 

b. Menemukan adanya pengaruh Inflasi terhadap Profitailitas Perbankan 

syariah di Indonesia 

c. Menemuka adanya pengaruh BI Rate terhadap Profitailitas Perbankan 

syariah di Indonesia 

d. Menemukan adanya pengaruh Kurs Rupiah terhadap Profitailitas 

Perbankan syariah di Indonesia 
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e. Menemukan adanya pengaruh Penerbitan SBSN, Inflasi, BI rate dan 

Kurs Rupiah secara bersama-sama terhadap profitabilitas perbankan 

Syariah di Indonesia 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang 

ekonomi Syariah terutama mengenai pengaruh Penerbitan SBSN, 

Inflasi, Bi Rate dan Kurs Rupiah terhadap Profitailitas Perbankan 

syariah di Indonesia. 

b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder 

bagi para pemangku kepentingan (Perusahaan, dan Masyarakat) 

mengenai pengetahuan tentang pengaruh penerbitan SBSN, Inflasi, Bi 

Rate dan Kurs Rupiah terhadap profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAR TEORI 

 

A. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signaling theory) pertama kali dikemukakan oleh 

Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik 

informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang 

mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak 

penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011) teori sinyal 

menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan 

perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon 

investor terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang 

menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan 

pemilik. Informasi tersebut dianggap sebagai indikator penting bagi 

investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi.
32

 

Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima 

oleh investor, akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah 

informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal 

negatif (berita buruk) (Jogiyanto, 2010). Jika informasi tersebut bernilai 

positif berarti investor akan merespon secara positif dan mampu 

membedakan antara perusahaan yang berkualitas dengan yang tidak, 

sehingga harga saham akan semakin tinggi dan nilai perusahaan 

meningkat. Namun, jika investor memberikan sinyal negatif menandakan 

                                                             
32

 Brigham & Houston, Essentials of Financial Management (Dasar-dasar 

Manajemen Keuangan), Terjemahan Ali Akbar Yulianto. Buku 2. Edisi 11. (Jakarta: 

Salemba Empat),2014, hal.98 



25 
 

 

bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana 

akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan. 

Menurut Owolabi dan Inyang (2013) sinyal yang diberikan dapat 

berupa penerbitan utang. Penggunaan utang dalam perusahaan disesuaikan 

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Manajer 

berkemampuan rendah tidak akan dapat membayar kembali tingkat utang 

yang tinggi dan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan, manajer 

berkemampuan tinggi boleh menggunakan hutang dalam jumlah besar 

untuk menunjukkan kepercayaannya pada prospek perusahaan ke pasar 

dan bertindak sebagai sinyal yang kompatibel bagi pihak luar perusahaan. 

Signaling theory juga dapat dilihat dari perspektif risiko bisnis, dimana 

risiko bisnis yang semakin tinggi dianggap negatif oleh calon investor 

sehingga mempengaruhi keinginannya untuk berinvestasi. Kesempatan 

peluang investasi yang tinggi juga akan dipersepsikan sebagai sinyal 

positif yang akan mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. 

Tingginya IOS perusahaan menandakan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaannya di masa 

mendatang.
33
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1. Informasi dalam Teori Sinyal atau Signalling Theory 

a. Kualitas Informasi dalam Teori Sinyal 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, 

catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 

pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. 

b. Efek Sinyal 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih 

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang 

daripada pihak luar (investor dan kreditor). 

https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/
https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/
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Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 

harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi 

asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri 

adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu 

informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) 

atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam 

volume perdagangan saham. 

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good 

news). Sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan 

saham. Dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin 

melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan 

demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan 

keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi 

volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga 

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 
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2. Hubungan Teori Signaling dengan Rasio Keuangan 

Secara garis besar signalling theory erat kaitanya dengan 

ketersedian informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan bagi para investor, laporan keuangan merupakan 

bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan 

perusahaan yang telah go public lazimnya didasarkan pada analisis rasio 

keuangan ini. Analisis ini dilakukan untuk mempermudah interpretasi 

terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen.
34

 

Penggunaan teori signalling, informasi berupa ROA atau tingkat 

pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat 

dari aset yang digunakan. Dengan demikian jika ROA tinggi maka akan 

menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROA tinggi 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik maka investor 

akan tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat 

berharga atau saham. 

Permintaan saham yang banyak maka akan membuat harga 

saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut 

dan nilai perusahaan akan meningkat. Dikarenakan signaling theory 

memiliki kaitan yang erat dengan informasi laporan keuangan, maka ada 

baiknya sejak awal usaha, sebuah perusahaan memiliki pembukuan yang 

                                                             
34 Ibid,hal.101 
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baik dan mudah, agar dapat digunakan sebagai informasi keuangan baik 

secara internal maupun eksternal perusahaan. 

B. Teori Inflasi 

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi. Ketiga teori 

itu adalah sebagai berikut: 
35

 

1. Teori Irving Fisher  

Teori permintaan uang klasik bermula dari tentang teori 

jumlah uang beredar dalam masyarakat (teori kuantitas uang). Teori 

ini dapat dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa seorang/ 

masyarakat menyimpan uang kas, tetapi lebih pada peranan uang 

dalam perekonomian. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang 

sebagai berikut:  M.V = P.T  

Di mana:  

M : jumlah uang beredar  

V : perputaran uang dari tangan satu ke tangan yang lain dalam  

      satu periode 

P : harga barang  

T : volume barang yang diperdangangkan  

 

Persamaan diatas yang dikemukakan Irving Fisher di atas 

diubah menjdai persamaan uang dengan mengganti volume barang 

yang diperdagangkan (T) dengan output riil (Q). Formulasi teori 

kuantitas menjadi:  

M.V = P. Q=Y  

                                                             
35

 Ali Ibrahim Hasyim. Ekonomi Makro. (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016.),h.75 



30 
 

 

Di mana:  

Y = P.Q = GNP nominal  

V = tingkat perputaran pendapatan (income velocity of money) 

 

2. Teori Kuantitas  

Teori kuantitas adalah teori yang paling tua mengenai inflasi 

namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi 

di zaman modern ini, terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari 

jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan 

harga-harga.
36

 

3. Teori Keynes 

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, 

teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi 

terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan 

ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini, tidak lain adalah 

proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok yang 

menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan 

oleh masyarakat tersebut. Perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi 

keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu 

melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflatiory gap). 

4. Teori Struktural 

Teori struktural adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan 

atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan 

tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang 
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sedang berkembang. Teori struktural adalah teori jangka panjang 

disebut teori jangka panjang karena teori ini mencari faktor-faktor 

jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi. 

Adapun akibat buruk dari inflasi sebagai berikut: Inflasi dapat 

menimbulkan beberapa akibat buruk baik terhadap orang per orang, 

maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah 

berbagai upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah dengan 

senantiasa mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya.
37

 

C. Teori BI Rate 

1. Teori BI Rate Menurut Para Ahli 

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan moneter dan perbanakan” 

menyebutkan bahwa “BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu 

bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara priodik untuk 

jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan 

moneter”. Suku bunga acuan atau yang biasa disebut degan    BI Rate 

diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulan pada 

rapat Dewan Gubernur. Besaran suku bunga yang telah   ditetapkan   

akan   di   implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia. 

Melalui pengelolaan Ekuiditas di pasar uang. Adanya 

mekanisme suku bunga acuan (BI rate) ini menjadi lebih penting bagi 

Indonesia sejak dilepaskannya sistem nilai tukar mengambang 
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terkendali dan diganti dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. 

Ada beberapa pengertian mengenai suku bunga acuan (BI Rate) ini, 

diantaranya adalah: 

Menurut Suhandi, “suku bunga adalah sebuah harga yang 

menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga 

lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara 

permintaan dan penawaran uang”
38

 

Menurut Puspopranoto “tingkat bunga adalah biaya peminjam atau 

harta yang dibayar untuk meminjam sejumlah dana”
39

 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah 

biaya yang harus dibayarkan peminjam dan imbalan yang diterima 

pemberi pinjaman. Adapun Fungsi dan peran suku bunga yaitu untuk 

mempengaruhi investasi surat berharga luar negeri sehingga akan 

berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran mata uang asing 

investor yang bertransaksi secara global. Apabila tingkat suku bunga 

domestic (Indonesia) naik dan tingkat suku bunga luar negeri relatif tidak 

berubah maka Investor yang ada di Indonesia akan mengurangi 

permintaan terhadap US Dollar dan suku bunga di Indonesia akan 

menawarkan pengembalian yang menarik, dan investor asing akan 

menawarkan US dollar untuk ditukarkan dengan mata uang domestic 

(Indonesia). Penjelasan ini menggambarkan bahwa kenaikan suku bunga 

akan mendorong nilai tukar mata uang suatu negara. Sasaran operasional 

kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). 
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Pergerakan pada suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti 

oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga 

kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain 

dalam perekonomian. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI 

Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan. 

D. Teori Kurs Rupiah 

Ada beberapa teori Kurs sebagai berikut: 

1. Teori Kuantitas  

Teori kuantitas mengasumsikan bahwa perubahan dalam 

penawaran uang akan menyebabkan perubahan yang sama proprosinya 

dengan perubahan tingkat harga tetapi tidak akan mempengaruhi 

tingkat produksi nasional riil.
40

 

2. Teori Keynes   

Teori Keynes menerangkan mengenai peranan uang dalam 

mempengaruhi kegiatan perekonomian, Keynes berpendapat uang 

tidak netral, uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian. Perubahan-perubahan penawaran uang akan 

mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional 

melalui mekanisme transmisi sebagai berikut:  

1) Pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga.  
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2) Pengurangan suku bunga akan menambah investasi. 

Kenaikan investasi akan menimbulkan proses multiplier sehingga akhirnya 

pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan investasi yang 

pada mulanya berlaku 

E. Obligasi Syariah (Sukuk) 

1. Definisi Obligasi Syariah 

 Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia 

sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam 

menggunakannya dalam kontek perdagangan internasional. Sukuk 

merupakan bentuk jamak dari kata shakk.
41

 Ia digunakan oleh para 

pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan 

kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas 

komersial lainnya.
42

 Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang 

memiliki perhatian terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, 

menyatakan bahwa shakk inilah yang menjadi akar kata ”cheque”
43

 

dalam bahasa latin, yang saat ini telah lazim dipergunakan dalam 

transaksi dunia perbankan kontemporer.  

Secara terminologi shakk adalah sebuah kertas atau catatan 

yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran 

uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera 

pada kertas tersebut. Secara singkat Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) 
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mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang 

merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak 

manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan 

investasi tertentu. 

Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah 

representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka 

waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan 

cash flow melalui underlying asset yang berada di tangan investor.
44

 

Sementara itu, Fatwa DSN mendefinisikan sukuk sebagai suatu 

surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang 

dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang 

obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar 

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 

Menurut UU SBSN sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan 

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan 

terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum 

yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang 

memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan 

sukuk negara.
45

 

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan 

yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang 
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sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan 

adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam 

neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, 

dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi 

dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat 

berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga 

keuangan, maupun otoritas moneter. 

Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional. 

Semenjak ada konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka 

instrumen-instrumen yang punya komponen bunga (interest-bearing 

instruments) ini keluar dari daftar investasi halal. Karena itu 

dimunculkan alternatif yang dinamakan obligsi syariah.
46

 

MUI berpendapat bahwa obligasi konvensional tidak sesuai 

dengan prinsip syariah, karena merupakan instrumen yang bersifat 

utang yang berasaskan bunga.
47

 Alasannya, firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Baqarah: 278-279: 

ذقوا هللَا َوَذُرْوا َما بَقِ   ِ ْيَن اَمنُْوا اث َا اَّلذ ْؤِمِنْْيَ )يأَُّيه ْن مَْم ثَْفَؼلُْوا 872ََي ِمَن امّرِبَوا ِاْن ُكْنُُتْ مه
ِ
( فَا

ُسْوِِلِ َوِاْن ثُبُُْتْ فَلَُُكْ ُرءُ  َن هللِا َوامرذ ْرٍب ِمّ  (872ثُْظلَُمْوَن )ْوُس َأْمَواِمُُكْ ََلثَْظِلُمْوَن َوَلَ فَأَْذهُْوا ِِبَ

Artinya ”Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah /takitlah kalian 

kepada Alloh dan kalian tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba 

jika kalian adalah orang-orang yang beriman (278) maka jika 

toidak kalian mengerjakannya maka kalian umumkanlah dengan 

peperangan dari Alloh dan rosul-Nya dan jika kalian bertaubat 

maka bagi kalian modal atau pokok harta-harta kalian (yang tidak 

bercampur dengan riba) tidaklah kalian menzalimi (dengan 

penambahan) dan tidak pula kalian di Zalimi (dengan 
pengurangan) (279)  ( QS. Al-Baqoroh 278-279) 
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Sukuk atau yang dulunya lebih dikenal dengan obligasi syariah 

merupakan efek syariah berupa sertifikat kepemilikan nilai sama dan 

mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau terbagi atas:
48

 

1. Kepemilikan aset berwujud tertentu; 

2. Nilai manfaat dan jasa atas proyek tertentu atau aktivitas investasi 

tertentu, atau 

3. Kepemilikan atas aset tertentu atau aktivitas investasi tertentu. 

Dari pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi 

sukuk atau obligasi syariah ialah sertifikat kepemilikan jangka 

panjang atas instrumen investasi yang dilakukan berdasarkan salah 

satu akad yang disepakati. 

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-

MUI/IX/2002, “obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada 

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada 

saatjatuh tempo.” 

Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: kenapa haus obligasi 

syariah? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa perspektif: 

a. Perspektif pasar modal; dengan adanya obligasi syariah maka: 
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1) Pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas sebagai 

implikasi dari masterplan pasar modal 

2) Pengembangan instrumen-instrumen syariah di pasar modal baik 

pasar primer maupun pasar skunder 

3) Bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif sehingga semakin 

memperkaya pengembangan produk yang ada di pasar modal 

4) Kebutuhan alternatif instrumen investasi berdasarkan syariah 

seiring berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah 

b. Perspektif perusahaan; dengan adanya obligasi syariah maka: 

1) Mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam 

institusi keuangan non-konvensional 

2) Memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif 

3) Memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan 

menguntungkan 

4) Memberikan alternatif investasi kepada masyarkat pasar 

Berdasarkan uraian diatas, maka sekali lagi bisa dinyatakan dari sisi 

pasar modal, penerbitan sukuk muncul sehubungan dengan berkembangnya 

institusi-institusi keuangan syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun 

syariah, dan reksadana syariah yang membutuhkan alternatif penempatan 

investasi. Menariknya, investor obligasi syariah tidak hanya berasal dari 

institusi-institusi syariah saja, tetapi juga investor konvensional. Produk 

syariah dapat dinikmati dan digunakan siapa pun, sesuai falsafah syariah yang 

sudah seharusnya memberi manfaat (maslahat) kepada seluruh semesta alam. 

Investor konvensional akan tetap bisa berpartisipasi dalam obligasi syariah, 
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jika dipertimbangkan bisa memberi keuntungan kompetitif, sesuai profil 

risikonya, dan juga likuid. Sementara obligasi konvensional, investor base-

nya justru terbatas karena investor syariah tidak bisa ikut ambil bagian di situ. 

Bagi perusahaan, menerbitkan sukuk berarti juga memanfaatkan peluang-

peluang tertentu. perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih 

luas, baik investor konvensional maupun syariah. Selain itu, struktur sukuk 

yang inovatif juga memperoleh peluang untuk memperoleh biaya modal yang 

kompetitif dan menguntungkan. Tetapi, sebagai catatan, tidak semua 

perusahaan bisa menerbitkan sukuk. Untuk menerbitkan sukuk, beberapa 

persyaratan berikut yang harus dipenuhi: 

a. Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan 

substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan 

bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di 

antaranya adalah: 

1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang 

2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional 

3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan 

makanan dan minuman haram 

4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat. 

b. Peringkat Investment Grade: 
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1) Memiliki fundamental usaha yang kuat 

2) Memiliki fundamental keuangan yang kuat 

3) Memiliki citra yang baik bagi public 

2. Landasan Hukum Islam Terhadap Sukuk 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:   09/DSN-MUI/IV/2000 

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000   

Obligasi syariah ijârah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijârah 

dengan memperhatikan subtansi fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijârah.
49

   

Pemegang obligasi syariah ijârah dapat bertindak sebagai musta’jir 

(penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Sedangkan 

emiten berkedudukan sebagai wakil pemegang obligasi syariah ijȃ rah 

dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat 

pula bertindak sebagai penyewa.  

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam obligasi 

syariah ijârah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijârah:
50

 

1) Akad yang digunakan dalam obligasi syariah ijârah adalah akad 

ijârah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijârah, 

terutama mengenai rukun dan syarat akad. 

2) Objek ijârah harus berupa manfaat yang dibolehkan.  
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3) Jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan 

dengan syariah, dengan memperhatikan substansi fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman 

pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan fatwa   Dewan 

Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar 

modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang 

pasar modal.  

4) Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat 

mengeluarkan obligasi syariah ijârah baik untuk aset yang telah 

ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.   

5) Pemegang obligasi syariah ijârah sebagai pemilik aset (a’yan) atau 

manfaat (manafi’) dalam menyewakan aset atau manfaat yang 

menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui emiten 

sebagai wakil.  

6) Emiten yang bertindak sebagai wakil dari pemegang obligasi 

syariah ijârah dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau 

menyewakan kepada pihak lain.  

7) Dalam hal emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, 

maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang 

disepakati sebagai imbalan (‘iwadh ma’lum) sebagaimana jika 

penyewaan dilakukan kepada pihak lain.  

8) Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas 

Syariah atau tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah 

Nasional MUI, sejak proses emisi obligasi syariah ijârah dimulai. 
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9) Kepemilikan obligasi syariah ijârah dapat dialihkan kepada pihak 

lain selama disepakati dalam akad. 

Ketentuan fatwa DSN MUI pada poin 5-7 di atas, obligasi 

syariah ijârah menggambarkan, bahwah pemegang obligasi adalah 

pemilik aset yang menyewakan kepada pihak lain melalui emiten, dan 

dalam hal emiten sebagai wakil, emiten dapat menyewa aset untuk 

dirinya sendiri dan menyewakan kepada orang lain. Emiten sebagai 

penyewa aset untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar 

sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan. 

Artinya, yang sesungguhnya terjadi dalam praktik obligasi Syariah 

ijârah lebih tampak sebagai sewa modal atau dana, jika hal ini yang 

terjadi maka tidak dibenarkan dalam Islam karena bisa jatuh pada 

riba.
51

 

Dari jeterangan di atas. dapat disimpulkan bahwa dalam 

obligasi syariah ijârah ada dua karakter di mana karakter pertama, 

emiten sebagai wakil dapat menyewa aset untuk diri sendiri, dan 

karakter kedua emiten sebagai wakil dapat meyewakan aset pada orang 

lain. 

b. Pandangan   Al-Qur‟an    Terhadap Investasi Sukuk 

 

1) QS. Al-Baqoroh 282 

 

ذيْنَُُكْ كَ  ى فَاْكُتُبْوُه َوامَْيْكُتْب ب َسمًّ ِ ْيَن اَمنُْوا ِاَذا ثََدايَنُُْتْ ِبَدْيٍن ِاََل َاَجٍل مه َا اَّلذ ِِبمَْؼْدِل ثِب  يأَُّيه

ذ َوََل يَأَْب َكثِ   َمُو هللُا فَلَْيْكُتْب    ب  َاْن يذْكُتَب مََكَ ػَل
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Artinya :” Hai orang-orang yang beriman apa bila kalian melakukan 

hutang-pihutang dengan hutang sampai batas waktu yang 

ditentukan maka kalian tulislah (catatlah) dan hendak menulis 

diantara kalian (penghutang dan pemberi hutang ) seorang juru 

tulis dengan adil/benar dan janganlah enggan/menolak seorang 

juru tulis untuk dia menulis (jika diminta) sebagaimana telah 

mengajarkan kepadanya Alloh maka hendaklah dia menulis ” (QS. 

Al-Baqoroh 282)
52

 

 
Maksud   ayat   di atas   telah dibahas secara mendalam oleh 

pakar fiqh Academy Jeddah, dan telah melahirkan keputusan No. 

5 Tahun 1988, dengan menetapkan: 

a) Sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam sautu akte 

resmi (bonds). 

b) Akta resmi (bonds) yang dimaksud dapat   dijual   pada   harga   

pasar yang tersedia dan komposisi dari kumpulan aset 

ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk     aset    

fisik     dan    aset finansial   penjual. 

2) QS. Al-Baqoroh 275 

َم امّرِبوا....الا َوَاَحلذ   ية..هللُا امَْبْيَع َوَحرذ

Artinya ”Alloh telah menghalalkan jual-beli dan Dia mengharamkan  

riba...( QS. Al-Baqoroh 275) 
   

Maksud   ayat di atas adalah pelarangan riba dalam bentuk 

obligasi   yang sudah marak saat ini. Dengan berkembangnya 

sukuk, maka praktek riba yang terjadi berubah   menjadi   praktek 

bagi hasil yang diperbolehkan. 

c. Pandangan Hadits Terhadap Investasi Sukuk 
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Terdapat Hadits dan atsar yang menyebutkan kata sikaak (sukuk) yang 

dihubungkan dengan pelarangan riba. 

ذُو قَاَل املرْ  َِب ؟ فََقاَل : َمافََؼلُْت ؟ قَاَل َاِبوُىَرْيَرَة :  َوانْ َغْن َاِِب ُىَرْيَرة َاه َاَحلَلَْت بَْيَع َامّرِ

َتَوّفذ  َؼاِم َحَّتذ يُس ْ ََكَك َغْن بَْيَع امطذ  : َاَحلَلَْت بَْيَع امصذ

 Artinya: dari Abu Hurairoh r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada 

Marwan:”Kamu telah mengalalkan riba”. Marwan membantah, 

aku tidak melakukannya”, Abu Hurairoh berkata lagi ”Kamu 

menghalalkan penjualan sikak Padahal Rosululloh SAW.” Telah 

melarang penjulan makanan sampai diterima secara sempurna. 

(HR Imam Muslim)    

 

Hadits di atas mengungkap bahwasanya, terjadinya indikasi 

riba pada pelaksanaan transaksi di atas. Pada masa Arab, ada 6 

item yang dapat diidentikkan sebagai uang (alat tukar), 4 

diantaranya adalah bahan makanan seperti: biji-bijian, gandum, 

tepung, dan garam, dan 2 di antaranya adalah emas dan perak. 

Sekalipun terdapat teks Hadits yang memberikan tanggapan negatif 

terhadap sukuk (menjual bahan makanan sebelum dimiliknya), 

namun tinjauan secara positif yang berhubungan dengan sukuk 

muncul dari sarjana muslim terkenal Abu Hanifah, sebagaimana 

diterangkan oleh muridnya Abu Yusuf. Mereka  telah mengizinkan 

jual real properti sebelum dimiliki oleh penjual.
53

 

d. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Investasi Sukuk 

Husein Shahatah menyatakan, sukuk   berdiri   di atas landasan 

kerjasama dalam mendanai sebuah proyek atau juga dapat dikatakan 
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sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka Panjang yang 

menghendaki adanya keterlibatan yang sama antara keuntunmgan dan 

kerugian. Dalam sistem saham di perusahaan-perusahaan saham 

modern dan dalam system unit investasi di pasar investasi. Dewan 

Syariah Nasional Indonesia memperbolekan kegiatan sukuk dengan 

berlandaskan kaidah fiqh: 

Artinya “Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali jika ada dalil 

yang mengharamkan”  

Perbedaan   mendasar   antara sukuk   dan   obligasi    terletak 

pada penetapan bunga yang besarnya ditentukan diawal    transaksi 

jual- beli.  Sedangkan sukuk, yang ditentukan adalah berapa porsi 

bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang. 

Dalam buku Maqasid Al-Shari’ah In Islamic Finance, menyatakan, harus 

adanya prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Prinsip keadilan    

tersebut seperti: tidak adanya riba, monopoli, gharar (major 

uncertainty), ghallat (mistake), ghubn (inequality), taghrir (deception). 

Sukuk dapat   digunakan sebagai bentuk pendanaan (financing) 

sekaligus investasi (invesment) dengan membentuk suatu proses 

terhadap struktur akad yang dapat ditawarkan untuk menghindari 

riba.
54 

3. Perbandingan Sukuk Dengan Obligasi 

Transaksi sukuk bukan akad utang piutang melainkan penyertaan, 

karena    surat    hutang    menimbulkan kesan   adanya   bunga   yang   
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menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkanBerikut 

merupakan perbedaan sukuk dan obligasi.
55

 

Table 2.1 

Perbandingan Antara Sukuk dengan Obligasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk (Obligasi Syariah) 

Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk sebagai berikut: 

a. Obligor  

Obligor adalah pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran 

imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan 

sukuk/obligasi syariah jatuh tempo. Dalam hal sovereign sukuk, 

obligor nya adalah pemerintah.
56
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b. Investor  

Investor adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas 

imbalan, marjin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-

masing. Investor yang dimaksud disini bisa islamik investor ataupun 

investor konvensional.  

c. Special Purpose Vehicle (SPV)  

Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang 

didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Special Purpose Vehicle 

(SPV) berfungsi: (i) sebagai penerbit sukuk, (ii) menjadi counterpart 

pemerintah atau corporate, dalam transaksi pengalihan asset, (iii) 

bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan 

investor.  

d. Trustee, bisa Principal Trustee atau Co Trustee  

Trustee mewakili kepentingan pembeli obligasi, trustee 

melakukan semacam penilaian terhadap perusahaan yang akan 

menerbitkan obligasi untuk meminimalkan resiko yang akan 

ditanggung obligor. 

e. Appraiser  

Appraiser adalah perusahaan yang melakukan penilaian 

terhadap aktiva tetap perusahaan yang akan melakukan emisi, untuk 

memperoleh nilai yang dipandang wajar.  

f. Custody 

Custody menyelenggarakan kegiatan penitipan, 

bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening 
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dan memenuhi kewajiban lain sesuai kontrak antara kustodian dan 

pemegang rekening. Kustodian bisa berupa Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Umum yang telah 

memperoleh persetujuan Bapepam.  

g. Shariah Advisor  

Penerbitan sukuk (obligasi syariah) harus terlebih dahulu 

mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (syariah 

compliance endorsement) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk 

(obligasi syariah) telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah 

compliance tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara 

luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus 

membidangi masalah syariah. Untuk penerbitan sukuk (obligasi 

syariah) di dalam negeri, syariah compliance endorsement dapat 

dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional-MUI. Untuk penerbitan 

sukuk (obligasi syariah) internasional, diperlukan endorsement dari 

ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional 

misalnya IIFM. 
57

 

h. Arranger atau Manajer Investasi  

Manajer investasi merupakan pihak yang mengelola dana yang 

dititpkan investor untuk diinvestasikan di pasar modal. 

i. Paying Agent 

Agen, biasanya sebuah bank komersial yang diberi wewenang 

oleh penerbit surat berharga untuk membayar kewajiban pokok dan 
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bunga kepada pemegang surat berharga, agen tersebut bertindak 

sebagai pembayar dan menarik biaya untuk jasa pelayanan. 

5. Keuntungan atau Imbal Hasil dari Investasi Sukuk (Oblihasi Syariah) 

Adapun imbal hasil dalam obligasi syariah (sukuk) dapat dibagi menjadi 

empat jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Profit sharing, jika akad yang digunakan adalah akad mudharabah. 

Pendapatan tetap, berupa bagian pendapatan dari hasil sewa jika akad 

yang digunakan adalah ijarah. Imbal hasil ini dibayar secara regular 

sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai 

nominal. 

b. Capital Gain, yield jenis ini jatuh sebelum jatuh tempo yang biasanya 

sukuk diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor 

mempunyai kesempatan untuk memperoleh Capital Gain. Selain itu, 

Capital Gain juga bisa didapat oleh investor apabila membeli sukuk 

dengan diskon yaitu nilai lebih rendah dari nilai nominalnya, kemudian 

pada saat jatuh tempo ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan 

harga nominal. 

c. Hak klaim pertama, jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang 

sukuk sebagai kreditur memiliki hak klaim pertama atas aktiva 

perusahaan. 

d. Jika memiliki sukuk konversi, investor dapat mengkonversikan sukuk 

menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan, dan kemudian akan 

memperoleh manfaat atas saham tersebut. 
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F. Gambaran Umum SBSN 

1. Pengertian dan Dasar Hukum SBSN 

 

Dengan bertambahnya instrumen Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) di samping surat Utang Negara (SUN),
 

diharapkan  

kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama 

dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat.Penggunaan instrumen ini 

adalah bagian dari momentum semakin berkembangnya pasar keuangan 

syariah, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga pemerintah 

Indonesia perlu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.Hal ini sejalan 

pula dengan semakin terbatasnya daya dukung APBN untuk 

menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan  

sebagaimana  belum  optimalnya  pemanfaatan  instrument pembiayaan   

lainnya   sehingga   diperlukan   adanya   diversifikasi   instrumen 

pembiayaan.
58

 

Terkait dengan definisi SBSN sendiri, Pasal 1 angka 1 UU No. 

19 tahun 2008 tentang SBSN menyatakan bahwa SBSN atau dapat 

disebut sukuk negara adalah: Surat berharga negara yang diterbitkan 

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap 

aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan 

dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN- MUI/VI/2008 

tentang SBSN pada ketentuan umum angka 1 dinyatakan: Surat Berharga 

Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga 
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negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti 

kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing.
59

 

Dari dua definisi di atas, baik dalam Undang-Undang tentang 

SBSN maupun Fatwa MUI tentang SBSN, tidaklah ditemukan 

perbedaan yang mencolok, perbedaan hanya terjadi dalam 

mengistilahkan bagian penyertaan dan bagian kepemilikan. Memang, 

pencantuman redaksi “penyertaan” dalam hal ini seperti memberikan 

pemahaman kepada kita tentang saham. Namun begitu, keberadaan aset 

SBSN sebagai objek dalam hal ini akan memberikan pemahaman 

tersendiri yang dapat membedakan antara obligasi Syariah (secara umum)  

dan SBSN (secara khusus) dengan  investasi syariah lainnya, khususnya 

saham. Dan yang terpenting dalam hal ini bahwasanya keberadaan SBSN 

sebagai sebuah bentuk instrumen investasi keuangan yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah telah memiliki legalitas, baik dari sisi negara 

maupun agama. 

Dari definisi di atas dapat pula dipahami bahwa SBSN merupakan 

bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara di samping Surat Utang 

Negara (SUN). Surat Utang Negara sendiri menurut Undang-Undang No. 

24/2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam 

mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga 
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dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa 

berlakunya.
60

 

Bila dibandingkan dari definisi SBSN dan SUN di atas, 

dapatlah dilihat perbedaan yang sangat menonjol antar keduanya. SBSN 

dalam hal ini adalah bentuk sura berharga negara yang berbasis pada 

akad-akad berprinsip Syariah. Sedangkan pada SUN dasar yang 

digunakan adalah utang piutang dengan berbasis pada sistem bunga, di 

mana investor yang membeli SUN akan mendapatkan keuntungan berupa 

bunga sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk 

memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga. 

2. Bentuk dan Jenis SBSN  

Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari 

instrumen SBSN ini, maka setidaknya dapat ditemukan keragaman 

bentuk SBSN melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut: 
61

 

a. Kewenangan menerbitkan 

Dalam hal ini SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah 

atau melalui   perusahaan   penerbit   SBSN   yang   dilakukan   untuk   

kepentingan Negara. Dalam hal penerbitan SBSN oleh perusahaan 

Penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN 

memerlukan adanya Special Purpose Vehicle (SPV). 

b. Sertifikat yang diterbitkan 

                                                             
60

 Peraturan Pemerintah No. 24/2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. 
61

Burhanuddin S., Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan 

Pengaturannya,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).h.76 



53 
 

 

Pasal 2 angka 1 UU SBSN menyebutkan bahwa SBSN dapat 

diwujudkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SBSN dengan 

warkat adalah yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama 

maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama 

pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat 

yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang 

menguasainya adalah pemilik sah.
62

 

Adapun SBSN tanpa warkat (scripless) adalah yang 

kepemilikannya dicatat secara elektronik (book-entry system). Dalam 

hal ini, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan 

kepemilikan secara elektronis. Metode pencatatan secara elektronis 

dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (registry) dan 

penyelesaian transaksi perdagangan SBSN di pasar sekunder dapat 

diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
63

 

c. Tempat perdagangan 

Dilihat dari segi tempatnya, SBSN dapat diperdagangkan atau 

tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri 

menurut Pasal 1 angka 14 UU SBSN adalah kegiatan perdagangan 

SBSN yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar 

negeri. 
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SBSN yang diperdagangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2 

UU tentang SBSN adalah SBSN yang diperjualbelikan di pasar 

sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat 

dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa yang biasa disebut over 

the counter (OTC). Sedangkan SBSN yang tidak dapat 

diperdagangkan, menurut penjelasan pasal yang sama terdiri dari dua, 

yaitu: 

1) SBSN yang diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi 

tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk 

memiliki SBSN sesuai kebutuhan spesifik dari portofolio 

investasinya; 

2) SBSN yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat 

diperdagangkan. 

d. Akad yang digunakan 

Pasal 3 undang-undang ini menyebutkan beberapa bentuk akad 

yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN, yaitu sebagai 

berikut:
64

 

1) SBSN Ijarah, yaitu yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Di 

mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui 

wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset 

kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. 
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SBSN ini dibedakan menjadi ijarah   al-muntahiya   bittamlik 

(sale   and   lease   back)
 
dan   ijarah headlease and sublease. 

2) SBSN mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan 

suatuproyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad 

mudharabah, dengan menunjuksalah satu partner atau pihak lain 

sebagai mudharib (pengelola usaha) dalam melakukan 

pengelolaan usaha tersebut. 

3) SBSN Musyarakah, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan 

mmeproleh dana untuk menjalankan proyekbaru, mengembagkan 

proyek yang sudah berjalan, atau untukmembiayai kegiatan bisnis 

yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga 

pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha 

tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk 

musyarakah tersebut dapat dikelola dengan akad musyarakah 

(partisipai), mudharabah atau agen investasi (wakalah).
65

 

4) SBSN   Istishna’, adalah   sukuk   yang   diterbitkan   dengan   

tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk 

memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan 

diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk. 

5) SBSN berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. 
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6) SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari 

akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e. 

Undang-undang No. 19 tentang SBSN berikut Peraturan-peraturan 

yang mengatur SBSN, dalam hal ini kurang jelas memberikan gambaran 

terkait mekanisme akad yang disebutkan di atas.Mekanisme yang penulis 

maksud dalam hal ini adalah terkait dengan bentuk akad antara obligor, 

Perusahaan Penerbit SBSN dan investor.Misalnya dalam penerbitan SBSN 

dengan akad ijarah  al-muntahiya  bittamlik  (sale  and  lease  back),  

dalam  hal  ini  tidak dijelaskan untuk pihak manakah akad ini 

diberlakukan, apakah antara pemerintah sebagai obligor dengan 

Perusahaan Penerbit SBSN atau antara Perusahaan penerbit SBSN dengan 

investor. 

e. Dilihat dari serinya. 

1) SBSN seri Islamic Fixed Rate (IFR), adalah seri SBSN yang 

diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang 

ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup 

besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan 

carabookbuilding
 
dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR 

bersifat tradable (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal 

hasil tetap.
66

 

2) SBSN seri Sukuk Ritel (SR), adalah seri SBSN yang diterbitkan 

Pemerintah dengan carabookbuilding di pasar perdana dalam 

negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang 
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perseeorangan Warga Negara Indonesia. seri ini mulai diterbitkan 

pada tahun 2009, bersifat tradable dengan imbal hasil tetap. 

3) SBSN seri Sukuk Negara Indonesia (SNI), adalah seri SBSN yang 

diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US Dollar) 

dengan cara bookbuilding. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 

2009, bersifat tradable dengan imbal hasil tetap. 

4) SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), adalah SBSN yang 

diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi 

Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan caraprivate 

placement. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota 

Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri 

Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan 

akad Ijarah al-Khadamat dan bersifat non-tradable (tidak bisa 

diperdagangkan). 

3. Unsur Penerbitan SBSN 

a. Pihak terkait penerbitan 

1) Pemerintah (originator/obligor). 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19/2008 

tentang SBSN, pihak yang berwenang dalam menerbitkan SBSN 

adalah pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada 

departemen/kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian 

Keuangan.
67
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2) Perusahaan Penerbit SBSN dan Wali Amanat 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-

Undang SBSN bahwasanya Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan 

oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN yang 

bertanggungjawab kepada menteri. Perusahaan penerbit SBSN / 

Special Purpose Vehicle (SPV)
 
dalam hal ini adalah badan hukum 

yang pembentukannya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai 

obligor atau pihak ketiga atau gabungan antara obligor dan pihak 

ketiga untuk memfasilitasi penerbitan SBSN.
 
Perusahaan Penerbit 

SBSN ini memiliki karakteristik khusus dibanding dengan badan 

hukum lainnya, yaitu hanya memiliki organ perusahaan tunggal, 

yakni dewan direktur,
 
tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki 

hasil usaha. Dalam hal SBSN diterbitkan oleh pemerintah secara 

langsung, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai wali 

amanat, yaitu lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari 

otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan 

fungsi sebagai wali amanat. Wali amanat sendiri adalah pihak 

yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang 

diperjanjikan.
 

Dari kepentingan tersebut, maka wali amanat 

memiliki tugas antara lain:
68

 

a) Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan 

pemegang SBSN; 

                                                             
68

 Syahatah Husein & A. Fayyadh. Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi 

di Pasar Moda. (Surabaya:  Pustaka  Progressif,2017), h.171 



59 
 

 

b) Mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; 

dan 

c) Mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan 

perikatan dalam rangka penerbitan SBSN. 

 
Sedangkan bilamana penerbitan melalui Perusahaan 

Penerbit SBSN, maka Perusahaan penerbit SBSN sekaligus juga 

bertindak sebagai wali amanat bagi pemegang SBSN. Namun 

dalam hal ini, perusahaan Penerbit SBSN, dapat menunjuk pihak 

lain
 
dengan persetujuan menteri, untuk membantu melaksanakan 

fungsi wali amanat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 

UU SBSN. Melihat dari fungsi dan kedudukan Perusahaan 

penerbit SBSN di atas, maka ada beberapa kejanggalan yang dapat 

ditemukan. Pertama, terkait dengan   kedudukan / hubungan   

Perusahaan   penerbit   SBSN   dengan pemerintah. Kedua, hal ini 

sangat erat kaitannya dengan persoalan pertama yaitu tentang 

fungsi Perusahaan penerbit SBSN yang sekaligus sebagai wali 

amanat bagi para investor.   

Dwi fungsi yang dimiliki oleh Perusahaan Penerbit SBSN 

ini, menurut penulis, pada akhirnya akan menimbulkan benturan 

dua kepentingan yang berbeda. Karena, di satu pihak terlihat 

bahwa Perusahaan Penerbit SBSN, berada di pihak pemerintah 

sebagai Obligor, hal ini dapat dipahami dari pertanggungjawaban 

yang dimiliki oleh perusahaan Penerbit SBSN kepada menteri 
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Keuangan, namun di sisi yang berbeda Perusahaan penerbit SBSN 

adalah sebagai pihak yang mewakili kepentingan para investor. 

3) Sharia Compliance Endorsement (SCE) 

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa 

dan /atau pernyataan kesesuaian dari   Sharia Compliance 

Endorsement (SCE), untuk menjamin bahwa SBSN yang akan 

diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UU SBSN bahwa 

untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui menteri terkait 

(menteri keuangan) perlu meminta fatwa atau pernyataan 

keseesuaian SBSN terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga 

yang memiliki   kewenangan   dalam   penetapan   fatwa   di   

bidang syariah. Lembaga yang dimaksudkan bila dilihat dari 

penjelasan pasal tersebut adalah Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang 

ditunjuk pemerintah. 

4) Pemegang SBSN 

Pada dasarnya pemegang SBSN adalah para investor yang 

telah mengeluarkan dananya untuk mendapatkan SBSN.Dengan 

memegang SBSN tersebut, investor berhak mendapatkan margin 

keuntungan sesuai dengan akad yang dipergunakan terkait dengan 

underlying asset.
69
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5) Bank Indonesia 

Dalam hal ini Bank Indonesia adalah pihak yang memiliki 

beberapa peran, seperti:
70

 

a) Berperan sebagai Agen Pembayar yang bertanggungjawab 

atas penerimaan dan pembayaran dana hasil penerbitan SBSN 

kepada pemerintah serta menerima imbalan SBSN dan 

membayarkannya kepada pemegang SBSN. 

b) Sebagai Agen Penatausahaan untuk SBSN yang diterbitkan di 

pasar perdana dalam negeri, dengan melakukan pencatatan 

kepemilikan, kliring dan setelmen. 

c) dapat berperan sebagai agen lelang SBSN 

b. Objek Penerbitan 

Di samping perbuatan para pihak yang terkait dengan penerbitan 

SBSN, hal lain yang menjadi objek hukum adalah benda yang 

berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pada dasarnya suatumateri yang 

biasa digunakan sebagai objek perjanjian timbal-balik dalam 

penerbitan SBSN itu ada dua macam, yaitu Barang Milik Negara 

(BMN) yang akan dijadikan sebagai aset SBSN dan transaksi SBSN 

dari para pihak yang akan digunakan untuk penerbitan/jual beli 

SBSN.
71
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1) Barang Milik Negara (BMN)/Proyek 

 

Barang milik negara (BMN) atau proyek yang dilaksanakan 

oleh pemerintah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, 

yang selanjutnya dijadikan sebagai aset SBSN.Yang dimaksud 

Barang Milik Negara (BMN) menurut Undang-Undang SBSN 

adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari    

perolehan    lainnya    yang sah”.
 
Sedangkan yang dimaksud aset 

SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau barang milik 

negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan /atau 

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam 

rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan 

SBSN. Dalam penerbitan SBSN, keberadaan barang milik negara 

berfungsi sebagai underlying aset.  Karena itu agar barang milik 

negara dapat digunakan sebagai aset SBSN, maka paling tidak 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
72

 

a) Memiliki nilai ekonomis; 

b) Dalam kondisi baik/layak; 

c) Telah tercatat dalam dokumen penatausahaan barnag milik 

negara; 

d) Bukan merupakan alat utama sistem persenjataan; 

e) Tidak dalam sengketa; 

f) Tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. 
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Pemindah tanganan barang milik negara bersifat khusus dan 

berbeda dengan pemindahtanganan barang milik negara 

sebagaimana diatur dalam Undang –Undang No.1/2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Adapun sifat pemindahtanganan barang 

milik negara dalam pengertian ini antara lain sebagai berikut:
73

 

a) Penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas hak 

manfaat barang milik negara; 

b) Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (legal title) barang 

milik negara; 

c) Tidak dilakukan pengalihan fisik barang milik negara sehingga 

tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

Adapun yang dimaksud proyek dalam hal ini adalah kegiatan 

yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

kementerian/lembaga, yang telah mendapat alokasi dana dari 

APBN, yang dibiayai dari modal rupiah murni. 

2) Dana transaksi SBSN 

Di samping Barang Milik Negara (BMN) sebagai objek 

transaksi SBSN, maka ketersediaan dana merupakan suatu 

keharusan yang dimiliki oleh pihak calon penerbit. Bagi penerbit, 

ketersediaan dana dimaksudkan sebagai modal penerbitan SBSN 

sebelum ditawarkan kepada investor publik. Sedangkan bagi 

investor, berfungsi sebagai modal investasi untuk mendapatkan 

SBSN. Dana transaksi SBSN diwujudkan dalam bentuk nilai 
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nominal yang secara   konseptual   mempunyai   fungsi   sebagai   

media   pertukaran (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of 

account). Fungsi tersebut tidak termasuk store of value untuk 

menghindari uang sebagai sarana spekulasi. 

3) Kesepakatan Perjanjian 

Walaupun   kedua   unsur, baik dari subjek maupun   dari   

objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan 

terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang 

didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan 

transaksi (underlying transaction). Bentuk kesepakatan dalam 

penerbitan SBSN biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk dokumen. Untuk mewujudkan suatu 

kesepakatan, sebelumnya perlu dibuat semacam rumusan hak dan 

kewajiban yang akan berlaku bagi pihak-pihak terkait. Misalnya, 

hak dan kewajiban bagi perusahaan penerbit SBSN atau wali 

amanat, konsultan hukum, agen penjualan dan lain-lain termasuk 

untuk para investor. 

4) Penerbitan SBSN 

Berdasarkan Pasal 8 UU No. 19/2008 tentang SBSN, ketentuan 

umum dalam penerbitan SBSN adalah sebagai berikut:
74

 

a. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 

DPR pada saa pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai 
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bagia dari nilai bersih maksimal surat berharga negara yang 

akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. 

b. Menteri keuangan berwenang menetapkan komposisi surat 

berharga negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta 

menetapkan komposisi. surat berharga negara dalam bentuk 

SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk 

menjamin penerbitan surat berharga secara hati-hati. 

c. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai 

bersih maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya 

dilaporkan sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan 

dalam laporan realisasi anggran tahun yang bersangkutan. 

Selain itu, penerbitan SBSN dilakukan melalui proses sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi Barang Milik Negara atau proyek yang akan 

dijadikan sebagai underlying asset. 

b. Perumusan struktu SBSN yang meliputi jenis akad, tenor 

volume, denominasi dan metode penerbitan; 

c. Penyusunan dokumen yang terdiri dari dokumen transaksi / 

hukum,
 
dokumen Syariah

 
dan dokumen pasar modal; 

d. Pelaksanaan penerbitan/penjualan 

Pelaksanaan penerbitan/penjualan SBSN dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sesuai dengan Pasal 

6 UU SBSN, yang dimaksud dengan penerbitan SBSN secara langsung 

oleh pemerintah adalah penerbitan yang dilakukan tanpa melaului 
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perusahaan penerbit SBSN. Sedangkan penerbitan SBSN secara tidak 

langsung adalah penerbitan yang dilakukan melalui perusahaan Penerbit 

SBSN.Penerbitan SBSN domestik dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh pemerintah. Sedangkan untuk penerbitan 

SBSN internasional dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN.
75

 

Dalam   mekanismenya, penerbitan   secara   langsung   dapat   dibagi 

kedalam tiga metode, yaitu: 

a. Metode lelang 

Penerbitan SBSN dengan cara lelang adalah Penjualan SBSN 

dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif atau   

penawaran   pembelian   nonkompetitif dalam   suatu   periode waktu 

penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui 

sistem yang disediakan agen yang melaksanakan lelang SBSN. Lelang 

SBSN hanya diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau 

LPS (untuk lelang jangka pendek). Sedangkan lelang SBSN jangka 

panjang hanya dapat diikuti oleh peserta lelang dan/atau LPS. 

Pengaturan mekanisme lelang SBSN dapat dilihat dalam PMK No. 11 

tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di pasar Perdana 

Dalam Negeri dengan Cara Lelang 

b. Metode Bookbuilding 

Penerbitan SBSN dengan carabookbuilding menurut Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 118/2008 tentang Penerbitan dan 
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Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Bookbuilding di 

Pasar Perdana Dalam Negeri adalah kegiatan penjualan SBSN kepada 

Pihak melalui agen Penjual,
 
di mana agen penjual mengumpulkan 

pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah 

ditentukan.
76 

c. Penempatan langsung (private placement). 

Penerbitan SBSN dengan caraprivate placement menurut 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75/2009 tentang Penerbitan 

dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Private 

Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri adalah kegiatan penerbitan 

dan penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada   pihak, 

dengan   ketentuan   dan   persyaratan (term   dan condition) SBSN 

sesuai kesepakatan. SBSN yang telah diterbitkan dengan cara ini 

adalah SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). 

G. Faktor Eksternal dalam Ekonomi Makro 

Faktor eksternal atau dapat disebut dengan makro ekonomi, yang 

berhubungan dengan perekonomian, persaingan dan kondisi usaha debitur. 

Faktor makro ekonomi yang digunakan yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan adalah inflasi, nilai SWBI/SBIS (Sertifikat Wadiah Bank 

Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah) dan nilai tukar rupiah 

terhadap Dolar AS. 

Adapun variable makro ekonomi atau yang di sebut factor eksternal dalam 

ekonomi sebagai berikut: 
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1. Inflasi  

Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yng dapat kita 

temukan alam literatur ekonomi. Definisi (pengertian) tersebut terjadi 

karena luasnya pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor 

perekonomian. Hubungan yang luas dan erat antara inflasi dan 

berbagai sektor perekonomian tersebut melahirkan berbagai perbedaan 

pengertian dan persepsi kita tentang inflasi, demikian pula untuk 

menformulasikan kebijakan kebijakan untuk solusinya. Namun pada 

prinsipnya masih terdapat beberapa kesatuan pandangan bahwa inflasi 

merupakan suatu fenomena dan dilema ekonomi. Inflasi adalah suatu 

keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang 

diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang 

suatu Negara.
77

 

Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naik tingkat 

harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu 

terjadi kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jika satu dua 

jenis barang saja yang naik, itu bukan merupakan inflasi, kenaikan 

harga yang bersifat sementara, misalnya kenaikan harga karena 

musiman, menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya, tidak disebut 

inflasi. 

Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong perkembangan 

ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik mengakibatkan kegiatan 
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produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan 

mengalihkan uang yang dia miliki untuk tujuan spekulasi, misalnya 

membeli tanah, rumah, atau lainnya, sehingga investasi produktif akan 

berkurang, akibatnya kegiatan perekonomian akan menurun dan 

terjadi pengangguran.
78

 

Kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk terhadap 

perdagangan. Komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar 

internasional, karena itu volume menurun. Sementara di lain pihak, 

harga komoditas dalam negeri naik dan impor justru menjadi relatif 

murah. Akibatnya kuantitas impor akan lebih banyak dari pada 

ekspor, sehingga cadangan devisa makin berkurang dan neraca 

pembayaran akan menjadi lebih buruk.
79

 

Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan 

keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat. Para pelaku 

ekonomi seperti pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berjalan 

lebih cepat dari pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil para 

pekerja akan merosot disebabkan inflasi, dan ini berarti tingkat 

kesejahteraan /kemakmuran sebagian besar masyarakat dengan 

sendirinya akan turut meorost. Jadi, dampak buruk inflasi tersebut 

terhadap individu dan masyarakat yaitu: (1) menurunkan pendapatan 

riil nagi orang-orang berpendapatan tetap; (2) mengurangi nilai 

kekayaan yang berbentuk uang; (3) memperburuk kekayaan atau 

memperlebar jurang distribusi antar golongan pendapatan. 
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1) Inflasi Permintaan 

Inflasi permintaan timbul apabila terjadi kenaikan harga 

dalam keseluruhan permintaan. Apabila tingkat harga naik karena 

sumber daya tidak mampu menyesuaikan diri secara lancar kepada 

perubahan dalam komposisi permintaan di sebut inflasi pergeseran 

permintaan atau rintangan inflasi permintaan (demand shift or 

botteneck inflation). Dengan kata lain, inflasi terjadi pada keadaan 

perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi 

menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Selanjutnya mendiring 

pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam 

memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini 

menimnulkan inflasi. 

2) Inflasi penawaran 

Walaupun pergeseran permintaan dapat menciptakan 

inflasi, namun inflasi dapat pula terjadi meski kurva permintaan 

tidak berubah. Kenaikan harga yang terus menerus inilah yang 

disebut inflasi penawaran atau inflasi dorongan biaya (cos-push 

inflation). Naiknya harga dan disertasi turunnya pendapatan sering 

kali disebut sebagai stagflasi (berasal dari stagnation dan inflation). 

Dengan demikian stagflasi menggambarkan keadaan ekonomi yang 

semakin menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu 

yang sama proses kenaikan harga-harga semakin cepat. Inflasi 

penawaran atau inflasi dorongan biaya (cos-plush inflation) ini 

mengakibatkan para pengambil keputusan (decision market) 
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menghadapi dilema yang tidak nyaman. Seperti diketahui, bahwa 

kebijiakan fiskal dan mineter, keduanya bekerja melalui pergeseran 

kurva permintaan agregat. 

3) Infalsi campuran 

Inflasi campuran (mixed-inflation) adalah inflasi yang 

disebabkan oleh campuran dari tarikan permintaan (demand-pull) 

dan dorongan biaya (cost-push) Seperti halnya penyakit, inflasi 

menunjukkan berbagai tingkat kepelikan. Penting untuk 

mengklasifikasikannya kedalam tiga kategori: inflasi rendah, inflasi 

melambung, dan hiperinflasi.
80

 

4) Inflasi rendah  

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-

lahan dan dapat dinormalkan. Kita dapat mendefinisikannya 

sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga 

relatif stabil, orang-orang mempercayai uang karena uang 

mempertahankan nilainya dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun.
81

 

5) Inflasi melambung  

Inflasi dalam cakupan digit ganda atau triple misalnya 20, 

100 atau 200 persen perlahan disebut “inflasi melambung”. Dari 

tahun ke tahun, negara-negara industri maju seperti Italia atau 

Jepang mengalami sindrom ini. Banyak negara-negara Amerika 
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latin, seperti Argentina dan Brasil memiliki tingkat inflasi sebesar 

50 sampai 700 persen pertahun pada tahun 1970 an dan 1980 an. 

6) Hiperinflasi   

Ketika ekonomi nampak sehat dari inflasi yang melambung 

ketegangan ketiga dan yang mematikan mengambil alih ketika 

kanker hiperinflasi menyerang. Tidak ada hal yang dapat dikatakan 

tentang sebuah perekonomian pasar dimana harga0harga meningkat 

jutaan bahkan miliaran persen pertahun. 

2. Bi Rate  

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur 

Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia 

melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk 

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
82

 

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam 

perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate 

apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila 

inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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Suku bunga (BI Rate) merupakan faktor yang utama dalam 

aktifitas bank, baik suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan. 

Apabila suku bunga simpanan naik maka kemungkinan besar suku bunga 

kredit juga ikut akan naik, begitupun sebaliknya. Adanya keterkaitan 

antara suku bunga simpanan dan kredit, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruh besar kecilnya suku bunga, antara lain: 

a. Kebutuhan dana.  

Apabila pihak yang membutuhkan dana pada kondisi sangat 

memerlukan maka akan berpengaruh pada tingkat bunga, dan pihak 

kreditur dapat meminjamkan dananya dengan bunga yang lebih tinggi.  

b. Persaingan antar bank.  

Bank tidak dapat menentukan suku bunga sesuai dengan keinginannya 

tetapi harus sesuai dengan suku bunga di pasar.  

c. Kebijakan pemerintah.  

Bank harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan 

tingkat suku bunga.  

d. Jangka Waktu.  

Semakin lama jangka waktu yang dijanjikan akan semakin besar 

kemungkinan adanya fluktuasi bunga dalam market share, sehingga 

semakin lama jangka waktunya akan semakin besar tingkat bunganya. 

e. Kualitas jaminan. Dalam menentukannya besar suku bunga kredit, 

bank melihat agunan/ jaminan. Apabila jaminan tersebut marketable 

mudah diperjualbelikan, nilainya stabil dan meningkat, maka bank 

dapat memberikan bunga kredit yang lebih rendah. 
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f. Reputasi nasabah.  

Bank akan lebih aman dalam memberikan kredit kepada debitur yang 

memiliki reputasi usaha yang baik, Karena jaminan pembayaran atas 

kredit yang diberikan akan lebih besar. Oleh karena itu, bank sebgai 

kreditur tidak dapat memeberikan bunga sesuai dengan pasar, akan 

tetapi lebih rendah dengan bunga di pasar.  

g. Produk.  

Produk yang ditawarkan bank bervariasi, sehingga bunga yang akan 

diberikan kepada nasabah tergantung jenis produknya. Semakin 

banyak fasilitas yang diberikan dalam produk tertentu akan semakin 

menarik bunga yang ditawarkan.  

h. Hubungan bank.  

Hubungan antara bank dengan nasabah juga mempengaruhi tingkat 

suku bunga, apabila nasabah yang telah memiliki hubungan baik 

dengan bank bertahun tahun tidak pernah melakukan wan prestasi, 

maka bank akan memberikan bunga lebih rendahRisiko. Risiko 

merupakan faktor penting yang digunakan oleh bank untuk 

menentukan besar kecilnya suku bunga 

Dalam menentukan besarnya suku bunga kredit, bank akan 

memperhatikan beberapa unsur bunga kredit antara lain:
83

 

a. Cost of loanable fund (COLF) 

Cost of loanable fund adalah biaya yang akan dikeluarkan bank 

dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Sumber dana yang 
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dimiliki oleh setiap bank berasal dari giro, deposito, dan tabungan. 

Bagi bank yang memiliki kontribusi dana giro terbesar maka biaya 

dana bank akan rendah, sehingga bank dapat menentukan besarnya 

bunga kredit lebih rendah dari bank lain. Sebaliknya, apabila bank 

memiliki dana deposito yang paling banyak, dan bunga deposito 

merupakan bunga yang paling tinggi dibanding bunga giro dan 

tabungan, maka bank juga akan menetapkan bunga lebih besar. 

b. Biaya Overhead 

Biaya overhead merupakan komponen biaya yang berasal dari 

seluruh biaya yang dikeluarkan oleh bank selain biaya dana. Biaya ini 

terdiri dari biaya pegawai, administrasi & umum, penyusutan, dan lain-

lain yang digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas 

operasional bank. 

c. Biaya Risiko   

Biaya risiko merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

antisipasi adanya kemungkinan biaya yang ditimbulkan karena 

terjadinya kredit bermasalah. Setiap bank, diwajibkan untuk 

membentuk cadangan terhadap kredit yang telah disalurkan sesuai 

dengan kualitas kredit masing-masing. Biaya cadangan ini akan 

dibebankan terhadap besarnya bunga kredit. 

d. Laba yang diinginkan   

Laba yang diinginkan atau spread merupakan keuntungan yang 

diharapkan dari kredit yang disalurkan bank. Oleh karena itu, dalam 
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menetapkan besarnya suku bunga kredit bank akan menghitung berapa 

keuntungan yang diharapkan 

e. Pajak   

Pajak merupakan unsur penting dalam menetapkan suku bunga 

kredit. Pajak dapat dibebankan secara keseluruhan, maupun sebagian 

karena pada umumnya bank mengharapkan keuntungan bersih setelah 

dikurangi perkiraan pajak. 

3. Kurs  

Kurs adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara sing atau perbandingan nilai tukar valuta antar 

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

ditetapkan oleh bank indonesia pada bursa valuta di Jakarta. 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. Kurs beli adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan 

mata uang negara asing jika bank yang akan membelinya atau masyarakat 

yang akan menjualnya.
84

 

a. Dengan adanya kurs maka perdagangan internasional (ekspor-impor) 

dapat dilakukan.  

b. Dengan adanya kurs maka pembayaran transaksi komersial dan 

finansial antar negara dapat terlaksana.  

c. Dengan adanya kurs maka kerja sama lalu lintas pembayaran (LLP) 

antar bank devisa di dunia dapat terlaksana. 
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d. Dengan adanya kurs maka transaksi jual beli valuta asing (valas) 

dapat dilakukan.  

e. Dengan adanya kurs maka uang kartal berfungsi juga sebagai barang 

komoditif yang dapat diperjual belikan.  

f. Karena adanya kurs maka cek perjalanan (traveller cheque) valas 

dapat diterbitkan dan diedarkan oleh bank-bank devisa dunia.  

g. Dengan adanya kurs, orang dapat berpergian antar negara. 

Sistem kurs yang diterapkan sisuatu negara tidaklah sama, 

tergantung kepada kebijakan moneter negara bersangkuutan. Sistem kurs 

ini terdiri dari sistem kurs tetap, kurs mengambang dan kurs mengambang 

terkendali. 

a. Sistem kurs tetap  

Sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system adalah suatu 

sistem kurs dimana nilai kurs yang berlaku adalah tetap antara uang 

suatu negara terhadap mata uang negara asing, misalnya terhadap dolar 

Amerika (USD) 

b. Sistem kurs mengambang  

Sistem kurs mengambang atau floating exchange rate adalah 

kurs/harga valuta asing dibiarkan bebas dan dibentuk atas dasar 

kekuatan pasar (Supply and Demand- Hukum Pasar J.B Say). Sistem 

kurs mengambang ini terbentuk pada tahun 1971. Yaitu setelah hasil 

penemuan konsep Smith Sonian. Dalam sistem kurs mengambang, 

walaupun terjadi gejolak moneter (seperti yang terjadi pada semester 
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ke-2 tahun 1997), bank sentral secara relatif tidak melakukan 

intervensi, berapapun nilai kurs diserahkan pada kekuatan pasar. 

c. Sistem kurs mengambang terkendali  

Sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating 

exchange rate system merupakan kurs yang ditentukan terlebih dahulu 

nilai tukar tetapnya terhadap mata uang asing (misalnya USD) dan 

kemudian dibiarkan mengambang terhadap mata uang asing lainnya. 

Dalam sistem ini otoritas moneter menetapkan nilai kurs terendah dan 

tertinggi dalam suara rentang (spread). Selama nilai kurs berada 

diantara nilai terendah dan tertinggi maka nilai kurs diserahkan pada 

kekuatan pasar saja. Tetapi apabila nilai kurs berada dibawah atau 

diatas yang ditentukan maka Bank Indonesia melakukan intervensi 

dengan cara membeli atay menjual USD, dengan tujuan 

mengembalikan USD agar berada dalam spread yang telah ditentukan. 

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, yang 

selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta, disebabkan 

oleh banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah seperti yang 

dibawah ini. 

a. Perubahan dalam citarasa masyarakat  

Citarasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi 

mereka. Maka perubahan citra masyarakat akan mengubah corak 

konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam 

negeri maupun yang di impor. Perbaikan kualitas barang-barang 

dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia 
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dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas 

barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat 

mengimpor bertambah besar. Perubahan ini akan mempengaruhi 

permintaan dan penawaran valuta asing. 

b. Perubahan barang ekspor dan impor  

Harga suatu barang merupakan salah satu faktir penting 

yang menentukan apakah suatu barang akan di impor atay di 

ekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan 

harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila 

harganya naik maka ekspornya akan berkurag. Pengurangan barang 

impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan 

barang impor akan mengurangi barang impor. Dengan demikian 

pengurangan barang-barang ekspor dan impor akan menyebabkan 

perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang 

negara tersebut. 

c. Kenaikan harga umum (inflasi)  

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran 

valuta asiing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk 

menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini 

wujud disebabkan efek inflasi yang berikut: (1) inflasi 

menyebabkan harga-harga didalan negeri lebih mahal dari pada 

harga-harga diluar negeri. dan oleh sebabitu inflasi 

berkecenderungan manambah impor, (2) inflasi menyebabkan 

harga0harga barang ekspor lebih mahal, oleh karena itu inflasi 
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berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan (1) menyebabkan 

permintaan ke valuta asing bertambah dan keadaan (2) 

menyebabkan penawaran ke valuta asing berkurang; maka harga 

valuta asing akan bertambah (berarti harga mata uang yang 

mengalami inflasi akan merosot). 

d. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi  

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat 

penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku 

bunga dan tingkat pengembalian invenstasi yang rendah cenderung 

akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. 

Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi akan menyebabkan modal luar negeri akan masuk ke negara 

itu. Apabila modal lebih banyak mengalir ke suatu negara, 

permintaan atas mata uangnya akan bertambah, maka nilai mata 

uang tersebut bertambah. Nilai mata uang suatu negara akan 

merosot apabila lebih banyakmodal negara dialirkan ke luar negeri 

karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang lebih 

tinggi dari negara-negara lain. 

e. Pertumbuhan ekonomi  

Efek yang akan diakibatkan oleh suatu kemajuan kepada 

nilai mata uangnya tergantung kepada corak ekonomi pertumbuhan 

yang berlaku. Apabila kemajuan itu teruama diakibatkan oleh 

perkembanganekspor maka permintaan ke atas mata uang negara 

itu lebih cepat dan penawarannya dan oleh karenanya nilai mata 
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uang negara itu naik akan tetapi, apabila kemajuan tersebut 

menyebabkan impor berkembang lebih cepat daripada ekspor, 

penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari 

permintaannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut 

akan merosot. 

H. Rasio Profitabilitas  

1. Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktivitas normal bisnisnya.Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai 

rasio reantabilitas.Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini 

juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam 

menjalankan operasional perusahaan.Rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumberdaya yang 

dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan 

asset, maupun penggunaan modal.Rasio profitabilitas atau rasio 

rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

efektivitas kinerja keuangan.
85

 

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan 

laba rugi atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan dengan 
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menggunakan beberapa periode. Tujuanya adalah untuk memonitor 

dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari 

waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara 

berkala memungkinkan bagi manejemen untuk secara efektif 

menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. 

2. Jenis Rasio Profitabilitas 

Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan 

dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba: 

a. Hasil Pengembalian Atas Asset (Return On Asset) 

Hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang 

menunjukan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan 

laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini 

dihitung dengan membagi laba bersih terhadap asset.
86

 

Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin 

tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total asset. Sebaiknya, semakin rendah 

hasil pengembalian atas asset berarti semakin rendah pula jumlah 

laba berisih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam total asset. 
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Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengembalian atas asset. 

 

 

b. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (Return On Equity) 

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang 

menunjukan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam meciptakan 

laba berisih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yan tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. 

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti 

semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin 

rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula 

jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dan tertanam 

dalam ekuitas. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengembalian atas ekuitas: 

 

 

c. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan 

bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan 
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anatara penjualan bersih di sini adalah penjualan tunai maupun 

kredit dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan 

penjualan.
87

 

Semakin tinggi marjin laba kotor berarti semkain tinggi pula 

laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat 

disebabkan karena tingginya harga jual dan atau rendahnya harga 

pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah marjin laba kotor 

berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari 

penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual 

dan/atau tingginya harga pokok penjualan. 

Berikut adalah rumus untuk menghitung marjin laba kotor: 

 

 

d. Marjin Laba Operasional (Operating Profit Margin) 

Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas 

penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri 

dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban 

operasional. Beban operasional di sini terdiri dari beban penjualan 

maupun beban umum dan administrasi. 

Semakin tinggi marjin laba operasional berarti semakin tinggi 

pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini 

dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya 
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beban oprasional. Sebaliknya, semakin rendah marjin laba oeprasional 

berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari 

penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba 

kotor dan/ atau tingginya beban operasional. 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba 

operasional: 

 

 

e. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. 

Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba 

sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang 

dimaksud laba sebelum pajak di sini adalah laba operasional ditambah 

pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan 

kerugian lain-lain.
88

 

Semakin tinggi marjin laba bersih semakin tinggi pula laba bersih 

yang dihasilkan dari penjualan. Hal ini disebabkan karena tingginya 

laba sebelem pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah marjin 

laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan 

dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba 

sebelum pajak penghasilan. 
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Beriku adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba 

bersih. 

 

I. Penelitian Yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa 

sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, 

hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara relevan 

tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan. 

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh penerbitan 

SBSN terhadap profitabilitas perusahaan telah banyak di lakukan, seperti 

penelitian yang di lakukan oleh Fitria Rahmah (2016) hasil penelitian 

menunjukan bahwa SBSN berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

profitabilitas dan berpengaruh posit terhadap efisiensi bank syariah, variabel 

SIZE dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank 

syariah dan berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi bank syariah, 

sedangkan variabel NPF dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah dan berpengaruh positif signifikan 

terhadap efisiensi bank syariah.
89

Salah satunya dengan cara investasi melalui 

intrumen surat berharga syariah Negara (SBSN), seiring dengan 

berkembangnya intrumen investasi tentu bisa menjadi salah satu strategi 

perusahaan dalam memperoleh  modal sebagai upaya memperoleh profit 

perusahaan. Adapun penelitian yang membahas pengaruh instrumen SBSN 
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terhadap profitabilitas perusahaan banyak di lakukan salah satunya 

Mohammad Yusron Sholikhin dkk, dengan judul The Effect Of Sukuk And 

Inflation On The Profitability Of Islamic Bank In Indonesia hasil menunjukan 

bahwa penerbitan SBSN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan.
90

 

Penelitian lain dilakukan oleh Ikromi Ramadhani (2013) hasil 

penelitian menyatakan Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara penerbitan SBSN dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasannya ialah tidak terdapat dampak 

langsung dari penerbitan SBSN terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. 

Penerbitan obligasi syariah memiliki dampak langsung terhadap pendanaan 

perusahaan untuk kegiatan operasional.
91

 

Selain itu Inflasi yang tidak bisa diramalkan biasanya menguntungkan 

para debitur, pencari laba, dan spekulator pengambil risiko. Penelitian yang 

dilakukan Bogdan Capraru Dan Iulian Ihnatov, Determinants Of Bank’s 

Profitability In Eu15, penelitian yang di lakukan menghasilkan bahwa variable 

inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

keuangan.
92

 hasil ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Brunilda Duraj 

dan Elvana Moci, dengan judul Factors Influencing The Bank Profitability – 
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Empirical evidence From Albania.
93

 Namun dalam penelitian lain yang 

dilakukan Mohammad Morshedur Rahman dengan judul Determinants of 

Bank Profitability: Empirical Evidence from Bangladesh memiliki hasil yang 

berbeda dimana variable inflasi memberikan pengaruh yang negative 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan keuangan di banglades.
94

 

Penelitian terdahulu, Kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan return saham (Prihantini: 2015)
95

 Kurs 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (Diyah: 2018),
96

 dan 

Kurs berpengaruh negative signifikan terhadap rata-rata of return deposito 

Mudharabah (RR) (pratiwi: 2019)
97

 

Peningkatan nilai tukar (apresiasi) akan meningkatkan profitabilitas 

perbankan. Penelitian yang membahas dengan pengaruh kurs rupiah terhadap 

profitabilitas perusahaan telah banyak dilakukan salah satunya oleh Desi 

Marilin Swandayani dkk tahun 2015, hasil menunjukan bahwa inflasi tidak 
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berpengaruh terhadap ROA perbankan syariah.
98

 Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Kunt dan Huizinga pada tahun 2017. Kunt menjelaskan bahwa 

inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum.
99

 Selain itu, 

Rosanna (2013) juga menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan syariah.
100

 

Variabel tingkat suku bunga juga menjadi varibel yang memiliki 

pengaruah terhadap profitabilitas perusahaan, Suku bunga berpengaruh 

terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya 

di bank melalui produk-produk yang ditawarkan. Dampak bagi bank itu 

sendiri, yakni dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh 

masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk kredit dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank 

memperoleh profit. Sehingga, semakin banyak kredit yang disalurkan, 

berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank. Penelitian yang 

membahas pengaruh BI Rate telah banyak dilakukan salah satunya dkk Rony 

Arpinto Ady tahun 2020, hasil penelitian menunjukan bahwa BI rate memiliki 

hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan di 

Indonesia.
101
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Adapun yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada variable yang di gunakan yakni, mengedepankan 

pada bagaimana permodalan melalu intrumen Syariah yang saat ini 

berkembangnya obligasi Syariah yang dalam hal ini Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) memilki pengaruh terhadap profit perusahaan. Selain itu 

dalam penelitian ini variable ekternal yang digunakan merupakan variable 

yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara umum yakni Infasi, Kebijakan 

tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Kurs Rupiah. Sehingga 

menurut saya menarik untuk di teliti 

J. Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan landasan dalam meneliti masalah yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah SBSN, inflasi, BI 

Rate dan Kurs Rupiah kemudian variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas Perusahaan.  

Berdasarkan pada penjabaran tersebut di atas, maka berikut ini adalah 

kerangka berifikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yang 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

SBSN (X1) 

Inflasi (X2) 

BI Rate (X3) 

Kurs Rupiah (X4) 

Profitabilitas (Y) 
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: Secara Parsial 

  : Secara Simultan  

Dari kerangka berfikir di atas menggambarkan bagaimana pengujian dari 

variable penelitian yakni variable X terhadap Variable Y. kerangkan 

pemikiran di atas menunjukan dua metode uji yakni uji secara parsial dan uji 

secara simultan atau Bersama sama. Secara pasrsial Pengujian Pertama yakni 

ingin menguji apakah variable SBSN (X1) memiliki pengaruh terhadap 

variable Profitabilitas (Y), pengujian kedua apakah variable Inflasi (X2) 

memiliki pengaruh terhadap variable Profitabilitas (Y), pengujian Ketiga 

apakah variable BI Rate (X3) memiliki pengaruh terhadap variable 

Profitabilitas (Y), Pengujian ke Empat apakah variable Kurs (X4) memiliki 

pengaruh terhadap variable Profitabilitas (Y). Kemuadian pengujian secara 

simultan apakah Variable X1, X2, X3. X4 secara Bersama sama memiliki 

pengaruh terhadap Variable Y. 

K. Hubungan Antara Variable 

Hipotesis adalah dugaan sementara dan masih harus diuji kebenarannya 

melalui penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
102

 

1. Hubungan Antara SBSN dengan Return on Assets (ROA) 

Menurut (Amarajit Gill, 2011) di dalam penelitiannya,“The capital 

structure of a firm is a mixture of different securities. In general, firms can 

choose among many alternative capital structures. For example, firms can 
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arrange lease financing, use warrants, issue convertible bonds, sign 

forward contracts or trade bond swaps”
103 

Sebagai contoh perusahaan dapat menggunakan pembiayaan sewa 

guna usaha, warrants, menerbitkan obligasi konversi, menandatangani 

surat kontrak berjangka atau menukarkan obligasi. Lebih singkatnya 

struktur modal diartikan sebagai gabungan dari utang dan ekuitas yang 

digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional.
104

 

Sedangkan menurut Stephen A. Ross (2013) struktur modal 

perusahaan merupakan gabungan spesifik utang jangka panjang 

perusahaan dengan ekuitas untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan.
105

 Struktur modal memiliki peran penting dalam profitabilitas 

perusahaan, karena melihat bagaimana perusahaan mengelola utang dan 

ekuitas. Teori struktur modal lebih mengena bila disesuaikan dengan 

variabel- variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu SBSN sebagai 

salah satu instrumen keuangan syariah yang merupakan bentuk pendanaan 

sekaligus investasi dan Return on Assets (ROA) sebagai dimensi 

profitabilitas. Berdasarkan Hubungan di atas maka diperoleh hipotesis 

Pertama sebagai berikut: 

H1 : h1 : Terdapat pengaruh SBSN terhadap profitabilitas Perbankan syariah 

          di Indonesia                

  h0 : Tidak terdapat pengaruh  SBSN terhadap profitabilitas Perbankan  

        syariah di Indonesia 
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2. Hubungan Inflasi dengan Return On Assets (ROA) 

 

Inflasi termasuk salah satu indikator ekonomi makro yang 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Inflasi berpengaruh 

positif terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah, yang berarti 

semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar (ROA) Bank Syariah. 

Kenaikan inflasi akan diikuti dengan kenaikan aset dan Dana Pihak Ketiga 

(DPK) Bank Syariah, yang akan meningkatkan profitabilitas Bank Syariah 

dari sisi Return On Assets (ROA).
106

 Berdasarkan Hubungan di atas maka 

diperoleh hipotesis Kedua sebagai berikut 

H2 : h1 : Terdapat Pengaruh Antara Inflasiterhadap profitabilitas Perbankan  

          syariah di Indonesia 

h0 : Tidak terdapat pengaruh Antara Inflasi terhadap profitabilitas  

         Perbankansyariah di Indonesia 

 

3. Hubungan BI Rate dengan Return On assets (ROA) 

BI rate tidak terlalu dominan dalam memengaruhi Return On 

Assets (ROA). Namun inflasi yang tinggi mengakibatkan naiknya BI rate 

dan mengakibatkan bank mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar 

dan memengaruhi profitabilitas bank. BI Rate berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia.
107

 Hal ini 

berarti meningkatnya suku bunga BI akan diikuti dengan naiknya suku 

bunga tabungan konvensional yang menyebabkan nasabah memindahkan 

dananya dari bank syariah ke bank konvensional. Selain itu, naiknya suku 
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bunga bank konvensional akan memengaruhi kegiatan operasional bank 

syariah dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana, sehingga pendapatan 

dan profit bank syariah akan menurun. Berdasarkan Hubungan di atas 

maka diperoleh hipotesis Ketiga sebagai berikut: 

H3 : h1 :  Terdapat pengaruh antara BI Rate. terhadap profitabilitas  

          Perbankansyariah di Indonesia 

h0 :  Tidak Terdapat pengaruh antara BI Rate. terhadap profitabilitas  

       Perbankansyariah di Indonesia. 

4. Hubungan Kurs Rupiah dengan Return On Assets (ROA) 

Nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang 

dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. 

Nilai tukar akan menentukan imbal hasil investasi riil. Mata uang yang 

menurun secara jelas akan mengurangi daya beli 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. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap rasio keuangan bank.
108

 

Berdasarkan Hubungan di atas maka diperoleh hipotesis Keempat sebagai 

berikut: 

H4 : h1 : Terdapat pengaruh antara Kurs Rupiah terhadap profitabilitas  

       Perbankansyariah di Indonesia. 

            h0 :  Tidak Terdapat pengaruh antara Kurs Rupiah  terhadap profitabilitas  

           Perbankan syariah di Indonesia 
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5. Hubungan secara simultan (SBSB, Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah ) 

Terhadap Return On Assets (ROA) 

Dari beberapa hubungan antar variable di atas secara simultan hipotesis yang 

dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : h1  : Terdapat pengaruh antara SBSN, Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah 

           terhadap Profitabilitas Perbankan syariah di Indonesia 

  h0 :  Tidak Terdapat pengaruh antara SBSN, Inflasi, BI Rate dan Kurs     

         Rupiah terhadap Profitabilitas Perbankan syariah di Indonesia 
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