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ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dengan dibuktikan 
perkembangan pertumbuhan jumlah bank syariah di Indonesia dan peningkatan
aset pada perbankan syariah terus meningkat. Tingkat NPF yang terus meningkat
pada perbankan syariah ini dapat menjadikan masalah yang serius pada perbankan
syariah. Inflasi dan BI rate adalah faktor ekonomi makro yang mempunyai data
yang fluktuatif. Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM semakin tinggi pada
perbankan syariah diindikasi akan memberikan dampak pada pembiaayan 
bermasalah sektor UKM.  Penelitian ingin membuktikan bahwasnya sektor inflasi
BI rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan 
bermasalah sektor UKM dengan data yang terbaru. Penelitian sebelumnya juga
meneliti dengan objek yang sama dengan hasil yang berbeda-beda sehingga
peneliti memutuskan untuk meneliti dengan data terbaru.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh inflasi, BI 
rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan 
bermasalah sektor UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia baik secara parsial 
maupun secara simultan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian 
ini menggunakan sampel data dalam rentan waktu 48 bulan dari Januari 2014
sampai Desember 2017. Penggunaan data skunder berdasarkan pada data time 
series. Data yang diperoleh dari website yang dipublikasi oleh Bank Indonesia
(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi adalah keseluruhan tingkat
inflasi, BI rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM. Metode analisis
data yang digunakan dengan analisis linier berganda atau ordinary least square
(OLS). Data diolah menggunakan program EViews versi 9 dengan tingkat 
signifikasi 5%.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa data penelitian
dinyatakan berdistribusi normal, terbebas dari masalah asumsi klasik 
multikolineritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Hasil uji parsial menyatakan
bahwa variabel inflasi dan pembiayan yang disalurkan sektor UKM memiliki
pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM pada
perbankan Syaraiah di Indonesia. Sedangkan BI rate memiliki hasil positif
signifikan. Hasil uji simultan menyatakan bahwa inflasi BI rate dan pembiayaan 
yang disalurkan sektor UKM memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap
pembiayaan bermasalah sektor UKM. Nilai Ajusted R- Squared sebesar 0.733988
atau sebesar 73% maka 27% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model yang
diambil.

Kata Kunci: NPF Sektor UKM, Inflasi BI Rate dan Pembiayaan Yang
Disalurkan Sektor UKM, Perbankan Syariah Di Indonesia 
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MOTTO

فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َمْیَسَرٍة ۚ َوأَْن تََصدَّقُوا َخْیٌر لَُكْم ۖ إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu 

sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih 

baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

          (QS: Al- Baqarah: 280)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 

Skripsi penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate dan 

Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM Terhadap Pembiayaan 

Bermasalah Sektor UKM Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 

Tahun 2014-2017” sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian ini 

dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelasakan mengenai istilah 

dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Penegasan 

judul ini dibuat untuk membatasi arti kalimat 

1. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus.1

2. BI rate adalah tingkat bunga harga yang terjadi di pasar uang dan modal. 

Jadi tingkat bunga juga mempunyai fungsi alokatif dalam perekonomian, 

khususnya dalam penggunaan uang atau modal.2

3. Pembiayaan yang disalurkan dalam arti luas pembiayaan berati financing 

atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dikerjakan oleh orang lain.3

                                                            
1Peraturan Bank Inonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Pasal 9 ayat 2.
2Nopirin, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 176.
3Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 304.
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4. Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan bermasalah 

merupakan salah satu risiko yang dalam suatu pelaksanan pembiayaan.4

5. UKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria dengan batasan 

tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada peran 

UKM yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia membantu dari 

masalah kemiskinan dan juga dapat meningkatkan devisa bagi negara

Indonesia, keberadaan perkembangan ekonomi yang mengalami 

fluktuatif terutama inflasi dengan perubahan tingkat perekonomian 

negara memberikan kontribusi untuk para nasabah melunasi 

angsurannya. BI rate adalah fator makro dijadikan bahan pertimbangan 

untuk penentuan marjin. yang pembiayaan yang disalurkan sektor UKM 

perbankan yang cenderung turun tidak diikuti dengan kualitas 

pembiayaan yang baik dan terus menurus menambah tingkat non 

performing financing (NPF). Inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM adalah faktor eksternal yang mempengaruhi non 

performing financing (NPF).

                                                            
4Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 

h. 262.
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Tingkat pembiayaan bermasalah sektor UKM yang tinggi ditunjukan 

dengan nilai rasio NPF yang tinggi sektor UKM melebihi batas yang 

ditetapkan oleh BI yaitu 5%. Data yang ditunjukan oleh bank Indonesia 

dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan sektor UKM cenderung 

menurun dan tingkat NPF yang meningkat.

2. Secara Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. 

Bahasan tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan 

dengan Bank dan Lembaga Keuanganan lainnya, khususnya 

manajemen perbankan syariah.

b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan skripsi ini karena literarur 

dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam skripsi ini tersedia di 

perpustakaan, jurnal, artikel maupun website resmi yang sudah di 

publikasikan.
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C. Latar Belakang Masalah 

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian 

suatu negara. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu 

negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula 

dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu 

negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara 

tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan 

pemerintah dan masyarakatnya.5

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki 

posisi yang stategis dalam perekonomian. Aktifitas bank yaitu menghimpun 

dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan 

meningkatkan arus kas dana untuk investasi, modal kerja, dan konsumsi. 

Dengan demikian dapat meningkatkan perekonomian nasional.6 Jika sebuah 

bank mengalami kegagalan, maka dampak yang ditimbulkan akan meluas

mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dananya atau 

menginvestasikan uangnya di bank.7

Dalam lingkungan dual banking systym dimana bank syariah sebagai 

pemain baru, tingkat perhatian (awaresness) dan pemahaman dan masyrakat 

terhadap sistem dan produk perbankan syariah yang terbatas serta presentase 

pasar bank syariah relatif kecil, upaya peningkatan daya saing khusunya dari 

aspek pricing kualitas layanan dan ragam produk yang sesuai dengan 

                                                            
5Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 7.
6Kasmir, Manajemen Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 

27.
7Rahmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah Teori Ke Praktik (Bekasi: Gramata 

Publising, 2014), h. 27. 
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kebutuhan masyarakat dan dunia usaha menjadi tantangan yang perlu di 

antisipasi secara baik.8 Pada dasarnya perbankan di Indonesia terus 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan terus bertambah jumlah 

bank-bank syariah baik dengan unit usaha syariah maupun bank pembiayaan 

syariah. Hal ini dapat mengindikasi bahwa bank syariah akan memiliki 

perkembangan yang baik dan mangsa pasar yang baik juga untuk bisnis 

perbankan syariah Berikut ini merupakan tabel perkembangan perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia:

     Tabel 1.1.
                Posisi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Periode 2014-2017
Jenis Bank 2014 2015 2016 2017

Bank Umum Syariah 12 12 13 13

Unit Usaha Syariah 22 22 21 21

BPRS 163 163 166 167

         Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Tahun 2017 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 

masih dalam jumlah yang sama tidak pengalami kenaikan jumlah Bank 

Umum Syariah (BUS) 13 bank dan Unit Usaha Syariah (UUS) masih dengan 

jumlah yang sama yaitu 21 bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

megalami peningkatan yang menjadi 167 bank. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) pada setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. 

                                                            
8Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di 

Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 120.
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pada tahun 2016 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bertambah 

hingga tiga bank yang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syaraiah (BPRS), 

sedangkan pada tahun 2017 bank Indonesia mencatat pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS) bertambah satu bank yang menjadi bank rakyat 

syariah.

Bank syariah dapat menghimpun aset yang terus bertambah dari tahun ke 

tahun begitu juga dengan dana pihak ketiga yang meningkat juga setiap tahun 

berikut ini tabel total aset bank syariah dan dana pihak ketiga bank syariah di 

Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini.

Tabel 1.2.
Posisi Aset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia         

Periode 2014-2017 (Dalam Miliar Rupiah)
Indikator 2014 2015 2016 2017

Aset 272.343 296.262 356.504 424.181

DPK 217.858 231.175 279.335 334.719

    Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (Data diolah)

Aset perbankan syariah ditahun 2016 tercatat meningkat sebesar 61,6 

triliun atau tumbuh 20.28% peningkatan asset perbankan sebesar 40,7 triliun 

pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 

dengan adanya koversi BPD Bank Aceh mencai 18,95% triliun atau sebesar 

5,18% dari total asset perbankan yang ada di Indonesia.9

                                                            
9Ibid.
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Komposis aset perbankan syariah nasional terdiri dari asset BUS sebasar 

69,52% atau sebsar 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98 triliun atau sebesar 

102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar 9,1 triliun.10

Pengolahan Dana Pihak Ketiga (DPK) sepanjang tahun 2016 DPK yang 

dihimpun oleh BPRS BUS dan UUS tumbuh sebsar 20,84% atau meningkat 

sebesar 49,2 triliun menjdi 285,2 triliun. Petumbuhan DPK terjadi pada UUS 

yang tumbuh sebesar 29,58% atau meningkat sebsar 16,6 triliun, DPK BUS 

meningkat 31,5 triliun atau tumbuh sebesar 18,02%, sedangkan DPK BPRS 

meningkat 1 triliun atau tambah 21,28%. Secara Umum peningkatan DPK 

disebabkan oleh penghimpun dana dari masyarakat baik itu dari giro, 

tabungan atau deposito.11

Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan 

bunga bagi bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih 

mendominasi pendapatan bank dibanding dari fee base income. Hal ini dapat 

diartikan bahwa aktivitas perkreditan sangat besar di lembaga perbankan. 

Mesikipun demikian harus diingat bahwa selain memberikan kontribusi 

pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, resiko yang ditimbulkan 

oleh perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu penyajian secara akurat 

dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk 

memantau setiap kualitas kredit yang diberikan.12

                                                            
10Ibid.
11Ibid.
12Taswan, Akuntansi Perbankan (Semarang: UPP STIM YKPN, 2015), h. 215. 
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Selama hampir sepuluh tahun berdirinya BMI diikuti dengan kemunculan 

BPRS, bank umun syariah lain dan bank umum konvensional yang membuka 

cabang syariah. Dapat dikatakan bahwasanya saat ini bank syariah telah 

merupakan alternatif pembiayaan bagi perekonomian di Indonesia. Sekalipun 

pangsanya masih sangat rendah, pembiayaan fokus pada usaha kecil 

menengah (UKM).13

Kredit atau pembiayaan UKM adalah pembiayaan kepada nasabah usaha 

mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kreteria usaha mikro, 

kecil dan menengah sebaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang 

UKM. Berdasarkan undang-undang tersebut UKM adalah usaha produktif14

yang memenuhi kreteria usaha dengan batasan tetentu kekayaan terbersih dan 

hasil penjulan tahunan.15

Perbankan syariah bahwasanya tidak dapat lepas dari UKM (usaha kecil 

menengah) yang dapat menjadi mitra kerja yang potensial untuk 

pengambangan pembiayaan. UKM merupakan salah satu yang membutuhkan 

dana atau modal guna pengembangan usahanya. Penyaluran dana yang 

diberikan pihak perbankan cukup tinggi untuk usaha UKM pada saat ini dan 

selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya berikut 

ini tabel lengkap komposisi penyaluran perbankan syariah di Indonesia pada 

tahun 2014-2017 pada pembiayaan berdasakan golongan pembiayaan. 

                                                            
13Amir Machud, Rukmana, Op. Cit. h. 106.
14M.Singgih, “Analisis Pengaruh Inflasi Bi Rate Pertumbuhan Pembiayaan dan Ukuran 

Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM Perbankan Syariah Indonesia”. (Skipsi 
Program Sastra Satu Departemen Managemen Fakulltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 
Negeri Syarif Hudayatullah, Jakarta, 2013), h. 5.

15Ibid., h. 6.
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Tabel 1.3.
   Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Golongan Pembiayaan

     Peride 2014-2017 (Dalam Miliar Rupiah)
Tahun UKM Non UKM Total UKM Non UKM

2014 59.805 139.524 199.330 30% 70%

2015 50.291 162.705 212.996 24% 76%

2016 54.530 193.447 248.007 22% 78%

2017 58.979 226.716 285.695 21% 79%

   Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (Data diolah) 

Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM pada perbankan syariah meliputi 

pembiaayan modal kerja atau investasi kepada UKM, dan pembiayaan yang 

disalurkan oleh perbankan syariah pada sektor non UKM adalah pembiayaan 

konsumtif.

Besarnya pertumbuhan aset dan penyaluran pembiayaan perbankan syariah 

dari tahun 2014-2017 ternyata tidak diikuti dengan kualitas pembiayaan yang 

baik. Terjadinya fungsi intermediasi perbankan syariah ternyata juga diikuti 

dengan memburuknya kualitas pembiayaan. Hal tersebut ditunjukan dengan 

meningkatnya pembiayaan bermasalah atau Non Perfoming Financing (NPF).

Menurut Yunis Rahmawulan NPF yang muncul saat ini adalah tidak 

semata akibat kesalahan perbankan atau akibat situasi ekonomi yang tidak 

mendukung, melainkan juga diduga merupakan ‘warisan’ dari NPF masa 

sebelumnya, akibat adanya rentetan peristiwa ekonomi masa lalu.16

                                                            
16Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan NPF 

Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia”. (Tesis, Program Paskah Sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), h. 6.
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Non Perfoming Financing adalah perbandingan antara total pembiayaan 

bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Non 

Perfoming Financing (NPF) menunjukan seberapa besar kolektibilitas bank 

dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Jika 

pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius 

yang akan menggangu profitabilitas bank syariah yang berujung pada 

berhentinya operasional.17

Non Performing Financing merupakan indikator pembiayaan bermasalah 

yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti 

sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan 

salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi 

interprestasi penilaian pada aktiva produktif, khusunya dalam penilaian 

pembiayaan bermasalah.18

Non performing financing merupkan fenomena yang sering terjadi dalam 

dunia perbankan syariah kerena salah satu kegiatan utama perbankan berasal 

dari penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, 

maka akan menjadi masalah yang serius yang akan menggangu profitabilitas 

bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional teutama pada bank 

syariah yang memiliki aset yang kecil.19 Berikut ini adalah tabel pembiayaan 

                                                            
17Erna Puspita Sari, “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Resiko 

Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Skipsi, Sastra Satu Program 
Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakrta, 2012), h. 2.

18Mares Suci Ana Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing”. 
Accounting Analysis Journal, Vol 2 No. 4 (November 2013), h. 405.

19Irman Firmansyah, “Determinant Of Non Performing Loan The Case Of Islamic Bank 
In Inonesia”. Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 17 No. 2 h. 234.
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bermasalah dari sektor golongan pembiayaan UKM dan non UKM. Dalam 

runtun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2014-2017.

    Tabel 1.4.
Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah berdasarkan

      Golongan Pembiayaan Periode 2014-2017 (Dalam Pesentase)
Golongan 2014 2015 2016 2017

UKM 6,479 6.783 7,092 4,621

Non UKM 3,409 3,587 3,324 3,404

Total 9,888 10,730 10,416 8,025

        Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (Data diolah)

Menurut Tajul Khalwaty dalam Jurnal Sri Wahyuni kondisi perekonomian 

dapat dijadikan sebagai salah satu faktor ekstern yang mampu mempengaruhi 

pembiayaan pada perbankan. Salah satu indikator variabel makro adalah 

inflasi, inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 

secara tajam (absolute) yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka 

waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 

(intrinsik) mata uang suatu negara.20  

Inflasi dalam suatu negara akan mempunyai tendesi untuk menguntukan 

orang-orang yang mempunyai pinjaman dan bagi orang-orang yang 

penghasilannya berupa keuntungan dari perusahan-perusahaan. Sebaliknya 

inflasi akan cenderung merugikan orang-orang yang meminjamkan uang dan 

                                                            
20Sri Wahyuni Asnaini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing 

(NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.  Jurnal Tekun Vol. V No. 2 September 2014 h. 
265.  
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orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap seperti para pegawai.21

Inflasi yang lebih tinggi dari pada perkiraan menguntukan debitur dan inflasi 

yang lebih rendah dari perkiraan akan menguntukan kreditur.22

Bunga sebagai suatu gejala keunggulan, tingkatnya ditentukan oleh 

permintan kepada uang dan persediaan akan uang. Dengan kata lain tingkat 

suku bunga itu ditentukan oleh dua faktor yakni faktor permintaan terhadap 

uang dan faktor penawan akan uang. 

Faktor permintaan terhadap uang itu oleh Keynes disebut likuidity 

preference jadi sesuai dengan term yang dipakai oleh Keynes bunga itu 

ditentukan oleh likuidity preference dan jumlah uang.23 Kenaikan tingkat 

bunga cenderung menaikan kuantitas uang yang diminta, penurunan tingkat 

bunga akan meningkatkan kualitas uang yang diminta. Oleh sebab itu 

kuantitas uang yang diminta adalah fungsi negatif dari tingkat bunga.24

Berikut ini adalah perkembangan data variabel bebas penelitian dari tahun 

2014-2017 data ini terdiri dari data inflasi BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM.

                                                            
21M. Manulang, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: Yudhistira,1980), h. 86.
22Karl E. Case, Ray C. Fair, Case Fair Jilid 2 Edisi 8 (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 63.
23M. Manulang, Op. Cit. h. 105. 
24Karl E. Case, Ray C. Fair, Op. Ci. h. 160.
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   Tabel 1.5.
Perkembangan Inflasi, BI rate dan Pembiayaan yang Disalurkan 

sektor UKM terhadap Pembiayaan Bermasalah sektor UKM
Periode 2014-2017

Tahun Inflasi BI Rate Pembiayaan UKM

2014 8,36% 7,75% 59.805

2015 3,35% 7,50% 50.291

2016 3,02% 6,50% 54.530

2017 3,61% 4,25% 58.979

   Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Menurut Mahmoedin indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 

perilaku rekening (account attitudes), perilaku kegiatan bisnis (business 

activities attitudes) perilaku nasabah (customer attitudes) yang kelima adalah 

perilaku makroekonomi (economic macro attitudes).25

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

menyebutkan faktor eksternal dengan parameter atau indikator perubahan 

kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mempengaruhi 

nilai tukar siklus usaha debitur berdampak pada kemauan debitur dalam 

mengembalikan pinjamannya.26

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPL dan 

NPF telah dilakukan antara lain: Pada penelitian yang dilakuan oleh M. 

Singih Adi Pratomo (2013) Analisis pengaruh inflasi BI rate pertumbuhan 

pembiayaan dan ukuran bank terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM 

                                                            
25Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan NPF 

Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia”. (Tesis, Program Paskah Sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), h. 16.

26Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 11 Oktober 2011.
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pada perbankan syariah di Indonesia periode 2009-2012. Bahwa infalsi BI 

Rate dan Bank Size tidak berpengaruh tehadap NPF sedangkan Pertumbuhan 

pembiayaan berpengaruh terhadap NPF.27

Yunis Rahmawulan mendefinisikan bahwasanya faktor yang 

mempengaruhi NPL dan NPF adalah Gross Domestic Product (GDP), inflasi, 

suku bunga dan SWBI. Dengan hasil bahwa GDP, inflasi dan suku bunga 

berpengaruh terhadap NPF sedangkan SWBI tidak berpengaruh terhadap 

NPF.28

Menurut Arfan Harahap (2016) dalam penelitiannya yang berjudul faktor-

faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Syariah dengan dependennya 

inflasi, kurs margin dan BI rate menjukan hasil inflasi dan kurs memeliki 

hasil yang negatif BI rate dan margin memeliki hasil yang positif dan 

signifikan.29

Menurut N. Gregori dalam penelitian Arfan Harahap variabel lain yang 

mempengaruhi NPF adalah suku bunga Bank Indonesia. Tingkat bunga 

adalah yang paling penting dari variabel-variabel makroekonomi. Esensinya, 

tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan. 

Para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayarkan bank sebagai 

                                                            
27M.Singgih, “Analisis Pengaruh Inflasi Bi Rate Pertumbuhan Pembiayaan dan Ukuran 

Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM Perbankan Syariah Indonesia”. (Skipsi 
Program Sastra Satu Departemen Managemen Fakulltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 
Negeri Syarif Hudayatullah, Jakarta, 2013)

28Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan NPF 
Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia”. (Tesis, Program Paskah Sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008) 

29Muhammad Arfan Harahap, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non perfoming 
Financing pada Bank Syariah”. (Tesis Program Paskah Sarjana Universitas Islam Negeri, Sumatra 
Utara, 2016)
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tingkat bunga nominal (nominal interst rate) dan kenaikan daya beli dengan 

tingkat bunga rill (real intrest rate).30

Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan sangat tinggi tetapi tidak 

diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik sehingga angka non 

performing financing (NPF) terbilang tinggi jika pembiayaan yang melampui 

batas akan menjadikan bank kehilangan profit dan akan menimbulkan 

masalah yang serius berhentinya operasional perbankan itu sendiri.

Inflasi tinggi maka akan menaiknya harga barang dengan pendapatan yang 

tetap dan harga barang yang semakin mahal.  Pelaku usaha dengan naiknya 

harga barang akan naik pula harga bahan baku sehingga nasabah tidak dapat 

melunasi pembiayaannya. Inflasi yang rendah akan memberikan kontribusi 

agar debitur dapat membayar pinjamanya.

Tingkat suku bunga yang diberikan oleh BI menjadikan acuan untuk 

pemberian kredit yang disalurkan ini menjadi dasar untuk bersaing dengan 

memeberikan tingkat marjin yang lebih tinggi dibandingkan bank 

konvensional. Tingkat suku bunga yang tinggi membuat masyarakat ingin 

menabung tidak meminjam maka ini dapat mengakibatkan non performing 

financing (NPF) terus bertambah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitan lebih lanjut dangan judul “Analisis pengaruh 

                                                            
30Muhammad Arfan Harahap, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non perfoming 

Financing pada Bank Syariah”. (Tesis Program Paskah Sarjana Universitas Islam Negeri, Sumatra 
Utara, 2016), h. 30.
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inflasi, BI rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap 

pembiayaan bermasalah sektor UKM pada Perbankan Syariah Periode 

2014-2017”

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

2. Bagaimana pengaruh BI rate terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap 

pembiayaan bermasalah sektor UKM pada Perbankan Syariah di 

Indonesia periode 2014-2017?

4. Bagaimana pengaruh inflasi, BI rate dan pembiayaan yang disalurkan 

sektor UKM secara bersama-sama terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

2. Untuk menganalisis pengaruh BI rate terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
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3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan yang disalurkan sektor UKM 

tehardap pembiayaan bermasalah sektor UKM pada Perbankan Syariah 

di Indonesia periode 2014-2017.

4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM secara bersama-sama terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 

2014-2017.

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang 

berkepentingan antara lain:

1. Secara toristis: penelitian ini memberikan wawasan mengenai Non 

Perfoming Financing (NPF) sektor UKM pada perbankan syariah di 

Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk 

menambah literatur mengenai bahasan tersebut.

2. Secara praktisi: penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat mengenai inflasi BI Rate dan Pembiayaan yang Disalurkan. 

Memberikan gambaran tentang Non Perfoming Financing (NPF) sektor 

UKM pada perbankan syariah di Indonesia, serta bagi seorang manajer 

atau praktisi dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola 

pembiayaan yang diberikan agar dapat memperkecil tingkat Non 

Perfoming Financing (NPF).
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Amir Machmud dan Rukmana salah satu penyebab cukup 

besarnya presentase pembiayaan bank syariah terhadap UKM diduga karena 

lembaga ini lebih mengutamakan kekayaan usaha (proyek) ketimbang nilai 

agunan, sementara faktor ini (agunan) untuk sebagian besar merupakan 

penghambat UKM akses terhadap perbankan konvensional, bukan karena 

UKM tidak memiliki aset, melainkan aset yang ada nilainya tidak bankable.31

Menurut Wiku Suyomurti dalam Jurnalnya bahwa kelemahan dan 

permasalahan yang dihadapi oleh UKM berdasarkan prioritasnya adalah: 1) 

kurangnya permodalan, 2) kesulitan dalam pemasaran, 3) persaingan yang 

sangat ketat, 4) kesulitan bahan baku, 5) kurang teknis produksi dan keahlian, 

6) Kurangnya ketrampilan manajerial SDM dan 8) kurangnya pengetahuan 

dari masalah menejemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.32

                                                            
31Amir Machmud, Rukman, Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di 

Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 100.
32Amir Machmud, “Stategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran 

Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pengatasan Kemiskinan Di Indonesia”. Jurnal 
Indonesia Membangun, Vol. 7 No. 1 (Juni 2013), h. 605. 
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1. Pengertian UKM

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Industri 

kecil adalah industri perdagangan yang mempunyai tenaga kerja antara 5-

19 orang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha 

yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan 

usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 

sampai dengan 99 orang.

Menurut Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Menkop dan UKM) bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK) 

termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak 

temasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan 

tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Sementara itu, Usaha 

Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia 

yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- sampai 

dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 1 ayat 1-3 adalah 

sebagai berikut: 33

                                                            
33Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 1.
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a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan uang memiliki kriteria usaha 

Mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kreteria dalam 

Undang-Undang ini. 34

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perseroan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini.35

Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) dari berbagai literatur 

memiliki persamaan, sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah 

sebuah perusahaan baik berbadan hukum atau tidak yang dimiliki oleh 

Warga Negara Indonesia dan memiliki tenaga kerja kurang dari 1-100 

orang dengan total penjualan maksimal 1 Milyar/tahun.

                                                            
34Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 2.
35Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah pasal 1 ayat 2.
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2. Kriteria UKM

Bedasarkan rumusan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pasal 

6 ayat 1-3 menurut UU ini yang dimaksud usaha kecil, mikro dan 

menengah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok adalah sebagai 

berikut:

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:36

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:37

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

                                                            
36Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah pasal 6 ayat 1.
37Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah pasal 6 ayat 2.
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Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 38

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau

b. Memiliki hasil penjulan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas bahwa UKM 

(Usaha Kecil Menengah) dapat dikriteriakan menjadi tiga yaitu usaha 

mikro kecil dan menengah pembedanya adalah aset yang dimiliki oleh 

usaha itu dan penjualan bersih pertahun juga dapat menggolongkan 

usaha itu sendiri termasuk dalam usaha mikro, kecil atau menengah. 

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut:39

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam 

                                                            
38Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah pasal 6 ayat 3.
39Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 ayat 1.
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bentuk kredit dan/atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7 adalah sebagai berikut:40

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BUS adalah bank umum syariah yang kegiatan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah 

yang melaksanakan kegitan usaha tidak memberikan jasa lalu lintas 

dalam pembayaran.41

Bank merupakan lembaga keuangan intermediasi yang dipercayai 

masyarakat yang mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dan 

disalurkan kembali melalui pembiayaan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana, dengan produk pokok perbankan adalah simpanan 

dan pinjaman. 

2. Pengertian Unit Usaha Syariah 

UUS atau Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat 

bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di 

luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang 

                                                            
40Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 ayat 7.
41Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdulrahim, Akuntansi Perbankan 

Syariah Edisi 2 (Jakarta: Selemba Empat, 2016), h. 20.
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berfungsi membantu kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah 

dan /atau unit syariah.42

3. Perbandingan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Terdapat perbedaan antara BUS dan UUS. Pertama ialah dalam 

kegiatan usaha. Merujuk pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Repulik 

Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kegiatan BUS 

ialah:43

a. Menghimpun dana dalam betuk simpanan berupa giro, tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad 

wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 

tabungan, atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, 

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah.

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad 

salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.

                                                            
42Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pasal 1 Ayat (10).
43Rachmat Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik (Bekasi: Gramata 

Publishing, 2014), h. 38-39.
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e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qord atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.

g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

prinsip syariah. Seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan 

oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga 

berdasarkan prinsip syariah.

l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu akad yang bedasarkan prinsip syariah.

m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah.
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n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat bardasarkan akad wakalah 

berdasarkan prinsip syariah.

p. Memberikan fasilitas surat kredit/pembiayaan (L/C) atau bank 

garansi berdasarkan prinsip syariah.

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan 

dan di bidang sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan kegiatan usaha UUS merujuk pasal 19 ayat 2 Undang-

Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah ialah:44

a. Menghimpun dana dalam betuk simpanan berupa giro, tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 

tabungan, atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.

                                                            
44Ibid., h. 39-41.
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c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad 

mudharabah, musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad 

salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah.

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qord atau akad lain 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bittamlik atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

g. Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah.

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

prinsip syariah. Seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah atau hawalah.

j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia. 
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k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga 

berdasarkan prinsip syariah.

l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah.

m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan prisnip syariah.

n. Memberikan fasilitas surat kredit/pembiayaan (L/C) atau bank 

garansi berdasarkan prinsip syariah.

o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan 

dan di bidang sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kedua adalah usaha lain yang dapat dilakukan. Dalam pasal 20 ayat 1 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah, usaha lain yang dapat dilakukan oleh BUS ialah:45

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada BUS atau lembaga 

keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah.

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat 

harus menarik kembali penyertaanya. 

                                                            
45Ibid., h. 41.



29

d. Bertindak sendiri sebagai pengurus dana pensiun berdasarkan 

prinsip syariah.

e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-

undangan di bidang pasar modal.

f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan 

prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga 

jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung maupun 

tidak langsung melalui pasar uang.

h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga 

jangka panjang berdasarkan prinsip syariah secara langsung 

maupun tidak langsung melalui pasar modal.

i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lain 

yang bersadarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan UUS merujuk pasal 20 ayat 

2 Undang-Undang Repulik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syaiah adalah:46

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat 

harus menarik kembali penyertaanya.

                                                            
46Ibid., h. 42. 
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c. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-

undangan di bidang pasar modal.

d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang bedasarkan 

prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.

e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga 

jangka pendek berdasarkan prinsip syariah secara langsung maupun 

tidak langsung melalui pasar uang.

f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha BUS lain 

yang bersadarkan prinsip syariah.

Ketiga ialah aspek pimpinan. BUS dipimpin oleh seorang Direktur 

Utama, sedangakan UUS dipimpin oleh seorang Direktur UUS (PBI 

No. 11/10/PBI/2009). Demikian pula dengan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) DPS BUS berkedudukan di BUS, sedangkan DPS UUS 

berkedudukan di UUS (PBI No. 11/10/PBI/2009).47

Keempat ialah dari aspek modal yang diserahkan. Merujuk PBI 

No. 11/3/PBI/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, jumlah modal 

yang disetor BUS minimum sebesar 1 triliun rupiah, dan juga tidak 

boleh 100% dimikili pihak asing. Sedangkan modal yang disetor UUS 

diatur dalam PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 maret 2009 tentang 

Unit Usaha Syariah sekurang-kurangnya sebesar 500 miliar rupiah dan 

                                                            
47Ibid., h. 42.
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wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi minum sebesar 1 triliun 

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun setelah izin BUS diberikan.48

Menurut Rivai dalam Jurnal Hesti Kustanti dan Astiwi Indriani 

menjelaskan bahwa BUS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah, sedangkan UUS adalah unit usaha kerja di 

kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.49

Perbedaan BUS dan UUS terletak pada bentuk badan usaha, 

dimana BUS setingkat dengan bank umum konvensional, sedangkan 

UUS berada tepat satu tingkat dibawah direksi bank umum 

konvensional yang bersangkutan. Perbedaan ini membuat BUS dan 

UUS mempunyai wewenang yang berbeda arah dalam menentukan 

kebijakan bank. Dalam BUS penentuan kebijakan ditentukan sendiri 

oleh bank syariah yang bersangkutan. Sedangkan UUS kebijakan 

ditentukan oleh bank umum konvensional dimana UUS berada. Hal ini 

kemudian dapat berdampak pada kinerja BUS dan UUS.50

Dari uraian diatas dapat disimpulkan antara perbedaan BUS dan 

UUS dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan antara BUS dan UUS 

baik dari aspek kegiatan usaha, kegiatan usaha lainnya, pimpinan dan 

modal yang disetor. Untuk aspek kegiatan usaha, UUS tidak dapat 

                                                            
48Ibid., h. 42-43.
49Hesti Kustanti, Astiwi Indriani, “Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)”. Jurnal ManajemenI & Organisasi, Vol. 5 No. 3 
(Desember 2016), h. 3.

50Ibid.
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melakukan kegiatan usaha seperti, menjamin atas risiko sendiri, 

melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

akad yang berdasrkan prinsip syariah, melakukan fungsi sebagai wali 

amanat berdasarkan akad wakalah berdasarkan prinsip syariah. Usaha 

lain yang tidak dapat dilakukan oleh UUS adalah kegiatan penyertaan 

modal BUS menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat 

berharga jangka panjang. Aspek pimpinan BUS dipimpin oleh Direktur 

Utama sedangkan UUS dipimpin oleh Direktur UUS. Untuk modal 

yang disetor BUS pada awal pendirian adalah 1 Triliun, sedangkan 

UUS 500 Miliar. DPS BUS berkedudukan di BUS sedangkan DPS 

UUS berkedudukan di UUS.

4. Prinsip Perbankan Syariah

Menurut laporan tahunan Bank Indonesia yang dikutip oleh Rachmad 

Hidayat, Diantara katekteristik khusus perbankan syaariah ialah adanya 

ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi. Prinsip kepatuhan 

terhadap syariah mengarahkan bank syariah untuk memberi 

kemaslahatan kepada seluruh masyarakat karena bank syariah tidak 

hanya mengejar keuntungan material (profit oriented) saja tapi juga 

kepentingan spiritual dan kemaslahatan masyarakat. Adanya larangan 

riba, larangan transaksi yang bersifat spekulatif (maysir) dan larangan 

terhadap tindakan penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gahrar) 

merupakan kaidah-kaidah yang mendorong stabilitas perekonomian 
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nasional dari berbagai tindakan “moral hazard” yang merugikan bangsa 

dan negara.51

Kegiatan usaha bank pada umumnya dijalankan dengan menganut 

prinsip hukum perdata barat maupun hukum kebiasaan yang berlaku. 

Sekarang dengan adanya undang-undang bank syariah yang semakin 

terbuka kesempatan bagi masyarakat terutama dikalangan pengusaha 

dengan prinsip syariah. Untuk kegiatan usaha bank yang berdasarkan 

prinsip syariah, antara lain kegitan usaha yang tidak mendukung unsur-

unsur sebagai berikut:52

a. Riba 

Yaitu penambahan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi 

pertukaran barang yang sejenis tidak sama kualitas, kuantitas, dan 

waktu penyerahan (fadhl), atau dalam trasaksi pinjam-meminjam 

yang mempersyaratkan53 nasabah penerima fasilitas mengembalikan 

dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya 

waktu (nasi’ah).

b. Maisir 

Yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak 

pasti dan bersifat untung-untungan.

c. Gharar

                                                            
51Rahmad Hidayat, Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik (Bekasi: Gramata 

Publising, 2014), h. 121. 
52Ibid.
53Gatot Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

136. 
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Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak 

diketahui keberadannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat 

transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. 

d. Haram

Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 

e. Zalim

Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Bank 

Menurut Viethzal Rivai et. al. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

usaha bank adalah sebagai berikut: 54

a. Faktor Ekstern

1) Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu negara adalah bagaimana 

perkembangan perekonomian negara tersebut. Apabila 

perkembangan perekonomian maju pesat, berati berdampak 

positif bagi dunia usaha dan pendapatan masyarakat akan tumbuh 

sehingga akan meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan 

untuk menabung dan dampaknya tabungan masyarakat akan 

meningkat.55 Demikian pula halnya bila mana perekonomian 

menurun, berarti akan berdampak pada perkembangan dunia 
                                                            

54Veithazal Rivai, Et.al. Op.Cit. h. 167-168. 
55Viethzal Rivai, et. al. Commercial Bank Menagement Manajemen Perbankan dari Teori 

ke Praktik (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), h. 167.    
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usaha, tingkat pendapatan masyarakat tidak bertambah, bahkan 

menurun sehingga minat masyarakat atau perusahaan untuk 

menyimpan uang akan menurun. Otomatis penghimpunan dana 

bank akan menurun.  

2) Kegiatan dan kondisi pemerintah

Stabilitas pemerintah dan kepastian hukum sangat berperan dalam 

menciptakan stabilitas usaha serta jaminan dalam berusaha yang 

dibuktikan dengan kejelasan dan ketegasan peraturan dan 

kebijakan yang berlaku, baik di pemerintah pusat maupun di 

pemerintah daerah. 

3) Kondisi perkembangangan pasar uang dan pasar modal 

4) Kebijakan pemerintah 

Kebijakan pemerintah seperti hal kebijakan fiskal, pinjaman luar 

negeri, beserta mekanisme, serta syarat-syarat lain yang 

menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana. 

Demikian pula kebijakan pemerintah dalam perdagangan luar 

negeri (ekspor dan impor).

5) Peraturan Bank Indonesia

Menejemen dana sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. 

Pengendalian moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang 

beredar dan tingkat suku bunga sedemikian rupa sehingga dapat 
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kegiatan usaha perekonomian masyarakat di dalam suasana 

kestabilan moneter serta kemantapan neraca pembayaran.

b. Faktor intern

Faktor internal adalah yang mempengaruhi usaha bank sebagai 

berikut:56

1) Produk bank

Semakin banyaknya produk atau jasa bank (produk subsitusi) 

yang ditawarkan kepada masyarakat. Berati bank semakin mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila masyarakat semakin 

banyak mengenal dan menggunakannya, dana yang akan masuk 

ke bank akan meningkat.  

2) Kebijakan suku bunga

Tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan bank kepada 

nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk 

menyimpan uannya di bank tersebut. Dalam hal ini semakin 

tinggi tingkat bunga, akan menarik minat masyarakat untuk 

menyimpankan dananya pada bank tersebut, selain adanya 

harapan untuk memenangkan undian atau hadiah atau kemudahan 

lainnya.

                                                            
56Ibid., h. 168. 
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3) Kualitas layanan

Kualitas layanan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat 

(layanan prima, ramah, cermat, santun) akan mempengaruhi 

masyarakat untuk mengunakan jasa bank tersebut. 

4) Suasana kantor bank

Suasana kantor yang nyaman, sejuk, bersahabat, indah serta 

pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa 

terhormat dan tersanjung sehingga akan mempengaruhi minatnya 

untuk menyalurkan dana pada bank tersebut.

5) Lokasi kator 

Lokasi yang stategis, mudah dijangkau, jauh dari keramaian, serta 

lingkungan aman sangat penting artinya bagi masyarakat.

6) Reputasi kantor

Reputasi bank yang baik akan lebih meyakinkan pada diri 

masyarakat untuk mementukan pilihan banknya sehingga 

masyarakat tidak ragu untuk menyalurkan semua keperluan 

usahanya.57

Menurut Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno dalam junal 

penelitianya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

bank mejelaskan bahwasanya faktor yang mempengaruhi kinerja bank 

                                                            
57Ibid.
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adalah BOPO, Non Performing Loan (NPL), Net Interst Margin (NIM) 

Capital Aquduacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR).58

Menurut Kartika Wahyu Sukarno dan Muhamad Syaicu dalam jurnal 

penelitianya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja bank umum di Indonesia mejelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja bank adalah Capital Aquduacy Ratio (CAR), Loan 

Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) Debt to Equaty Ratio

(DER) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).59

C. Pembiayaan Bermasalah (NPF)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang dalam 

suatu pelaksanan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang 

disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. 

Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk 

dan risiko terkait pembiayaan korporasi.60

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata 

disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa 

pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dan 

                                                            
58Didik Purwanto, Bambang Sudiyatno, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Bank Studi Empirik Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Bisnis dan 
Ekonomi, Vol. 20 No. 1 (Maret 2013).

59Kartika Wahyu Sukarno, Muhamad syaichu, “Analisis Faktor-Fator yang 
Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Di Indonesia”. Jurnal Manajemen & Organisasi, Vol. 3 No. 
2 (Juli 2016). 

60Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2010), h. 260.
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pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai 

prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah 

jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatanya disebut 

perbuatan wanprestasi.61

Bedasarkan surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbs 

tanggal 09 Desember 2005 pedoman untuk perhitungan rasio non 

performing financing (NPF) dihitung sebagai berikut:

NPF= Pembiayaan yang Bermasalah  x 100 % 62

           Total Pembiayaan Disalurkan

Kredit macet adalah keadaan dimana nasabah terjadi cidera janji 

atau nasabah tidak dapat membayar cicilan atau angsuran pokonya 

selama 270 hari. Sehingga harus dilakukan tindak lanjut atas kejadian ini. 

Tingkat NPF pada perbankan syariah yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia maksimal sebesar 5%.

2. Jenis-jenis Penggolongan Kolektibilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi 

hasil pembiayaan menyebabkan kolektibilitas pembiayaan. Secara umum 

menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 pasal 9 ayat 2 

kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu: 63

a. Lancar atau kolektibilitas 1 

b. Kurang lancar atau kelektibilitas 2

                                                            
61Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Satu Tinjauan dibidang Yuridis 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 268.
62Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbs tanggal 09 Desember 2005.
63Peraturan Bank Inonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Pasal 9 ayat 2.
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c. Diragukan atau kolektibilitas 3

d. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 4

e. Macet atau kolektibilitas 5

Penggolongan kualitas kredit, menurut pasal 4 SK Direktur BI No. 

30/267/KEP/DIR tangga 27 Februari 1998yaitu sebagai berikut:

a. Kredit lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria:

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, dan

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash 

collateral)

b. Kredit dalam perhatian khusus (special mentioan) apabila memenuhi 

kriteria:

1) Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 

90 (sembilan puluh) hari; atau 

2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau

3) Mutasi rekening relatif rendah; atau 

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; 

atau

5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit kurang lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau

2) Sering terjadi cerukan; atau
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3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 

dari 90 hari; atau

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Kredit diragukan (doubtful) yaitu apabila memenuhi kriteria:64

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

melampaui 180 hari; atau 

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; 

atau

4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau

5) Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/ 

pengikatan jaminan.

e. Kredit macet (bad-debt) yaitu apabila memenuhi kriteria:65

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga yang melampaui 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

3) Dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

dengan nilai yang wajar.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang kolektibilitas pembiayaan 

pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Wendra Afriana dan Adi 

                                                            
64Ibid., h. 36-37.
65Ibid., h. 37. 
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Kuswanto memaparkan dalam yang mempengaruhi kolektibilitas 

pembiayaan kredit UKM adalah status, pendapatan, pokok (nilai hutang 

bersih), umur, angsuran tanggungan.66  

Menurut Raden Yogi Arieffiandi, Muhammad Firdaus dan Hendro 

Sasongko menjelaskan dalam jurnal penelitiannya bahwa faktor yang 

memepengaruhi kolektibilitas pembiayaan sektor UKM adalah jenis 

akad, tingkat bagi hasil margin pembiayaan, jangka set pembiayaan, rasio 

plafon pembiayaan terhadap total aset, jenis jaminan, sektor ekonomi, 

bentuk badan usaha, rasio altaman-Z score.

Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari lima Lancar (L), Dalam 

Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan dan Macet. 

Lancar apabila dalam pembiayaan lurus tidak terjadinya masalah apaun 

pada tiap bulanya dapat melunasi angsuran pokok dan bagi hasilnya. 

Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila pembiayaan yang dilakukan 

nasabah mulai tejadinya tunggakan kurang dari sembilan puluh hari atau 

tiga bulan. Kurang Lancar (KL) adalah ketika nasabah pembiayaan 

terjadinya tunggakan angsuran melebihi 90 puluh hari atau tiga bulan. 

Diragukan dalam ketentuan ini yang termasuk nasabah ini adalah 

nasabah yang melakukan pembiayaan tetapi belum mengangsur lebih 

dari 180 hari atau enam bulan secara berturut turut. Macet yang 

dikatakan macet apabila pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tidak 

                                                            
66Wendra Arfiana, Adi Kuswanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas 

Pembayaran Kredit UKM Petani Bawang Pada Bank BRI Cabang Brebes”. Jurnal Ekonomi.
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membayar angsuran pokok dan bagi hasilnya selama 270 hari atau 

sembilan bulan maka pembiayaan itu dapat dikatakan macet. 

3. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Terjadinya Non Performing 

Financing

Faktor yang mempengaruhi NPF ada dua faktor yang 

mempengaruhi NPF adalah faktor yang berasal dari nasabah dan yang 

berasal dari bank. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan 

dengan nasabah.67

a. Faktor yang berasal dari nasabah 

1) Nasabah yang menyalahgunkan pembiayaan 

Setiap pembiayaan yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan 

dalam perjanjian pembiayaan tentang tujuan pemakaian 

pembiayaan. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah 

setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan 

tujuan tersebut.

2) Nasabah tidak mampu mengelola usahanya 

Nasabah yang telah memerima fasilitas pembiayaan ternyata 

dalam praktiknya tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan 

bank.

3) Nasabah beritikad tidak baik 

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak 

yang sengaja dengan segala upaya mendapatkan pembiayaan dari 

                                                            
67Gatot Suprmono, Perbankan Dan Maslaha Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 269.
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bank. Namum setelah pembiayaan diperoleh digunakan begitu 

saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan. 68

b. Faktor yang berasal dari bank

Bank juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya NPF. Dalam 

memeberikan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu membuat 

pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan undang-undang 

perbankan.

1) Kualitas pejabat bank

Setiap petugas atau pejabat bank manapun dituntut untuk 

melaksanakan pekerjaanya secara profesional sehingga dapat 

tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai.

2) Persaingan antar bank 

Jumlah bank makin hari jumlahnya makin banyak, hal ini 

merupakan hal yang wajar, dengan penduduk yang bertambah 

mempengaruhi jumlah kebutuhan terhadap bank bertambah pula.

3) Hubungan interen bank

NPF juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan 

hubungan terhadap bank, penyaluran pendanaan tidak merata 

lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas serta 

pegawai bank.69

                                                            
68Ibid., h. 269.
69Ibid., h. 270-271.
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4) Pengawasan bank

Mulai dari proses pemberian pembiayaan, terjadi 

perjanjian, sampai dengan pelaksaan selalu mendapat 

pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas interen dan 

pengawas ekstren.70

Menurut Mahmoedin indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat 

dari perilaku rekening (account attitudes), perilaku kegiatan bisnis 

(business activities attitudes) perilaku nasabah (customer attitudes) yang 

kelima adalah perilaku makro ekonomi (economic macro attitudes).71

Menurut Budi Untung faktor- faktor penyebab adanya kredit macet 

adalah kesalahan apraisal, membiayai proyek dari pemilik/terafiliasi, 

membiayai proyek yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, 

dampak makro ekonomi/unforescasted variabel, kenakalan nasabah.72

Kredit macet atau NPF menurut Rene Setyawan disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kebijakan perkreditan 

yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanan prosedur perkreditan, 

itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya 

sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab 

kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim 

                                                            
70Ibid., h. 272.
71Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan NPF 

Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia”. (Tesis, Program Paskah Sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), h. 16.

72Budi Untung, kredit Perbankan Di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 122.
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persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya 

kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.73

Menurut Meidalena dalam jurnalnya menerangkan bahwa fakor-

faktor yang mempengarungi NPF pada perbankan syariah di Indonesia 

adalah Capital Adequacy Ratio (CAR).74

Menurut Mia Maryana Auliani dan Syaichu dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada 

perbankan syariah di Indonesia adalah Biaya Operasional Pendapatan 

Operasi (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Fianacing to Deposit 

Ratio (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan 

Kurs.75

Menurut Dinnar Alfian Akbar dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa faktor yang mempengaruhi NPF pada perbankan syariah di 

Indonesia adalah inflasi, Gross Domestic Product (GDP) Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Financing Deposit Ratio (FDR).76

Faktor yang mempengaruhi NPF dari penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya banyak faktor yang menentukan NPF 

pada perbankan syariah banyak dan masih banyak penelitin lain yang 

                                                            
73Iswi Hariyani, Op. Cit. h. 38.
74Meidalena, “Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan 

Syariah”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1. (Januari 2014). 
75Mia Maryana Auliani, Syaichu, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor 

Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 
Periode Tahun 2010-2014”. Journal Managemen, Vol. 5 No. 3 (Januari 2016).

76Dinnul Alfian Akbar, “Inflasi, Gross Domistic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio 
(CAR) dan Finacing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank 
Umum Syariah Di Indoensia”. Junal Ecomonic Vol. 2 No. 2. (Desember 2016).
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berpendapat faktor yang mempengaruhi NPF. Penulis memilih bahawa 

faktor-faktor yang mempengaruhi NPF adalah inflasi BI rate dan 

pembiayaan yang disalurkan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

NPF pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi

Menurut Tajul Khalwaty inflasi merupakan suatu fenomena 

moneter yang selalu meresahkan dan mengerogoti stabilitas ekonomi 

suatu negara. Inflasi yang melebihi angka dua digit tidak hanya 

mendrongkak kenaikan harga-harga umum dan menurunkan nilai uang, 

tetapi juga meningkatkan jumlah pengangguran. 

Menurut Tajul Khalwaty memberikan definisi inflasi merupakan 

satu keadaan dimana terjadi kenaikan haga-harga secara tajam (absolute) 

yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang yang turun 

secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.77

Menurut Boediono Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga 

untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Kecuali bila kenaikan tersebut 

                                                            
77Tajul Khalwaty, Inflasi dan Solusinya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 

6. 
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meluas kepada (atau mengakibatkan keniakan) sebagian besar dari harga 

barang barang lain.78

Menurut Karl E. Case dan Ray C. Fair dalam bukunya yang 

berjudul Case Fair menjelaskan inflasi adalah peningkatan tingkat harga 

secara keseluruhan. Inflasi terjadi ketika banyak harga meningkat secara 

serentak. Inflasi diukur dengan menghitung peningkatan harga rata-rata 

sejumlah besar barang selama beberapa periode waktu.79

Dapat disimpulkan inflasi merupakan kecenderungan keadaan 

ekomoni pada suatu negara yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga 

barang pada periode tertentu dan jumlah uang yang beredar pada 

masyarakat terlalu banyak. Sehingga terjadinya penurunan nilai mata 

uang. Meningkatnya harga yang tejadi akan terjadi secara menyeluruh 

sehingga akan memberikan dapak yang buruk.

2. Jenis-Jenis Inflasi 

Ada beberapa cara untuk menggolongkan macam-macam inflasi 

dengan penggolongan yang mana kita pilih tergantung apa tujuan kita,

Penggolongan pertama didasarkan atas “parah” tidaknya inflasi 

tersebut:80

a. Inflasi Ringan (dibawah 10% setahun)

b. Inflasi Sedang (antara 10-30% setahun)

c. Inflasi Berat antara (30-100% setahun)

                                                            
78Boediono, Teori Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1985), h. 101.
79Karl E. Case, Ray C. Fair, Case Fair Prinsip-Prinsip Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 

2006), h. 63.
80Boediono, Op. Cit. h. 103.
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d. Hyperinflasi (di atas 100% setahun)

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dengan 

tergantun pada selera kita untuk menamakanya. Dan lagi kita tidak bias

menentukan parah atau tidaknya suatu inflasi hanya hal dari sudut laju 

inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung 

beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Kalau 

seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan 

harga dari barang-barang yang dibeli oleh golongan orang yang 

berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita menamkannya inflasi 

parah.81

Penggolongan kedua adalah atas dasar sebab musabah awal dari 

inflasi. Atas dasar ini kita bedakan menjadi dua inflasi: 82

a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai 

barang telalu kuat. Inflasi semacam ini disebut deman inflation 

b. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut 

cost inflation.

Dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya 

inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand) sehingga 

uang yang beredar dimasyarakat bertambah banyak.

                                                            
81Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank Dan Lembaga Keuangan (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2012), h. 60.
82Tajul Khalwati, Op. Cit. H. 15.
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Teori kuantitas membedakan sumber inflasi menjadi dua, yakni teori 

Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation. Selain menggunkan 

pendekatan teori kuantitas dalam menganalisis sumber-sumber penyebab 

inflasi, juga digunakan pendekatan stuktur Ekonomi, pendekatan 

moneter dan pendekatan akuntansi.83

Akibat dari kedua macam inflasi tesebut, dari kenaikan harga output, 

tidak berbeda, tetapi dari segi volume output adanya perbedaan dalam 

kasus demand inflation biasanya ada kecenderungan untuk output ini 

tergantung kepada elasititas kurva agregat supply, biasanya semakin 

mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. 

Sebaliknya, dalam84cost inflation biasanya harga-harga dibarengi dengan 

penurunan omzet penjualan barang kesesuaian usaha.85

Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan 

kenaikan harga. Dalam demand inflation kenaikan harga barang akhir 

(output) mendahului kenaikan harga barang barang-barang input dan 

harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebalinya, dalam 

cost inflation kita melihat kenakan harga barang-barang input dan harga-

harga faktor produksi mendahuli kenaikan harga barang-barang akhir 

output.86

                                                            
83Ibid. 
84Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Loc. Cit.
85Ibid., Thamrin Abdullah, Francis Tantri, h. 62.
86Ibid., h. 62.
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Kedua macam inflasi ini jarang sekali dijumpai dalam praktik dan 

betuk yang murni. Pada umumnya inflasi yang terjadi diberbagai negara 

di dunia adalah kombinasi dari kedua macam inflasi tersebut, dan sering 

kali keduanya memperkuat satu sama lain87

Demand pull inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh 

permintaan masyarakat terlalu besar yang tidak dapat dilayani oleh 

kapasitas produksi sehingga terjadi keseimbangan akan permintaan dan 

penawaran dengan melibatkan kenaikan harga. Sedangkan cost inflation 

merupakan inflasi yang disebabkan kenaikan harga bahan baku.

Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. 

Disini kita bedakan: 88

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic Inflation)

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation) 

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit 

anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru panen 

yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah 

inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di 

negara-negara langgganan berdagang negara kita.89

                                                            
87Ibid.
88Boediono, Op, Cit. h. 105.
89Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Op. Cit. h. 63.
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3. Dampak Inflasi

Dampak inflasi yang terjadi ketika angka inflasi melebihi angka dua 

digit adalah sebagai berikut: 90

a. Equity Effect

Equity effect dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi 

terhadap pendapatan bersifat tidak merata, ada yang mengalami 

kerugian terutama mereka yang berpenghasilan tetap dan ada pula 

kelompok yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi.

b. Efficiency Effect

Efficiency effect adalah permintaan barang-barang tertentu akan 

mendorong peningkatan produksi akan barang-barang tersebut. 

Kenaikan produksi yang demikian akan mengubah pola alokasi 

faktor produksi barang-barang tersebut menjadi efisien.

c. Output Effect

Output effect adalah kemugkinan yang terjadi dari equity effect dan 

efficiency effect memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan 

untuk mempunyai pengaruh terhadap output effect atau berdampak 

positif atau negatif. Inflasi akan mendorong peningkatan output atau 

inflasi dapat mematikan atau mengurangi output.

Tingkat inflasi yang tinggi akan membawa pengaruh terhadap 

perekonomian dan pengaruh bagi pengembangan UKM dengan 

meningkatnya harga-harga barang akibat inflasi ini akan membuat para 

                                                            
90Tajul Khalwaty, Op. Cit. h. 53-57.
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UKM menaikan harga jual dengan kenaikan harga jual maka pelanggan 

atau konsumen tidak akan membelanjakan uangnya, dan UKM 

kehilangan pelanggannya dari kehilangan pelanggan akan menurunkan 

jumlah pendapatan UKM, apabila pendapatan UKM terus menurun ini 

akan mengakibatkan UKM mengurangi tenaga kerja dan pengurangan 

tenaga kerja mengakibatkan kenaikan jumlah pengangguran. 

Biaya produksi yang naik akibat dari bahan baku yang naik dan 

harga jual naik, maka akan menurunkan tingkat konsumsi atau pembelian 

hal ini akan berdapak pula pada kebangkrutan yang dialami oleh UKM-

UKM yang ada.

4. Teori Inflasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam 

Menurut para ekonom islam inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian kerena:91

a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap 

fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan 

fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan dari dari uang 

dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut;

b. Melemahkan saat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

masyarakat (turunnya marginal Propensity to Save);

                                                            
91Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islami (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 

139. 
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c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-

primer dan barang-barang mewah (naiknya Marginal Propnsity to 

Consume);

d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu 

penumpukan kekayaan (hording) sperti: tanah, bangunan, logam 

mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi kearah 

produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, trasportasi dan 

lainnya.

Ekonomi islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 1441M) 

yang merupakan salah satu murid ibn Khaldun menggolongkan inflasi 

dalam dua golongan yaitu: 92

a. Natural Inflation

Sesuai dengan namanya inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-

sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya 

(dalam hal mencegah). Ibn al-Maq-rizi mengatakan bahwa inflasi ini 

adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran Agregatif 

(AS) atau naiknya permintaan Agregatif (AD). Maka natural 

inflation akan dapat dibedakan berdasakan penyebabnya menjadi dua 

golongan yaitu:93

                                                            
92Ibid., h. 140.
93Ibid., h. 141 
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1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana 

ekspor sedangkan impor sehingga net eksport nilainya sangat 

besar maka mengakibatkan naiknya permintaan Agregatif. 

Hal ini pernah tejadi semasa pemerintahan Umar ibn Khattab 

r.a. pada masa itu khafilah pedagang yang menjual barangnya di 

luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit 

nilainya dari pada barang-barang yang mereka jual (positive net 

export). Adanya positive net eksport akan menjadikan 

keuntungan, yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa 

masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli 

masyarakat akan naik.

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Kattab r.a. untuk 

mengatasi permasalah tersebut? Beliau melarang penduduk 

Madinah untuk membeli barang-barang atau komodati selama 

dua hari berturut-turut. Akibatnya adalah penurunan 

perminataan Agregtif dalam perekonomian. Setelah pelarangan 

tersebut berakhir maka tingkat harga menjadi normal;

2) Akibat turunnya tingkat produksi karena terjadi paceklik, 

perang, ataupun embargo dan boycott. 

Hal ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab r.a. 

yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan 

gandum. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab 

r.a. terhadap permasalahan ini? Beliau mengimport gandum dari 
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Fustat- Mesir sehingga penawaran Agregatif barang di pasar 

kembali naik yang kemudian berakhir pada turnnya tingkat 

harga-harga.94

b. Human Eror Inflation 

Human eror inflation dapat dikelompokan menurut penyebab-

penyebabnya sebagai berikut:95

1) Corruption and Bad Adminitration

Selain merujuk pada persamaan MV = PV maka korupsi 

akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan 

menaikan harga jual produksinya untuk menutupi biaya-biaya 

‘siluman’ yang telah mereka keluarkan tersebut. Dimasukanya 

‘biaya siluman’ dalam COGS (Cost Of Goods Sold). COGS 

akan mendorong ATC dan MC naik sehingga harga jual pada 

keadaan normal profit naik. Hal ini akan mengakibatkan COGS 

menjadi tidak merefleksikan nilai sumber daya sebenarnya yang 

digunakan dalam prosos produksi. Harga yang terjadi terdistorsi 

oleh komponen yang seharusnya tidak ada sehingga akan 

mengakibatkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Pada 

akhirnya, akan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang akan 

merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain menyebabkan efisiensi alokasi sumber daya dan 

ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk jika 

                                                            
94Ibid., h. 141-142.
95Ibid., h. 143. 
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terus menerus dibiarkan akan mengakibatkan kangker yang amat 

membahayakan perekonomian yang akan membawa 

perekonomian pada keterpurukan ‘Spiraling Inflation’ dan atau 

‘Hyper Inflation’. 

2) Pajak yang berlebihan (Excessive Tax)

Efek yang ditimbulkan pajak berlebihan pada perekonomian 

hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan 

administrasi yang buruk yaitu kontraksi pada kurva penawaran 

Agregatif. Namun jika dilihat lebih jauh, eccessive tax 

mengakibatkan apa yang dinamakan oleh para ekonom dengan 

‘efficiency loss’ atau ‘dead weight loss’.96

3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang 

berlebihan (Excessive Seignorage)

Seignaroge arti tradisionalnya adalah keuntungan dari 

percetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana 

biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh pihak penguasa atau 

kerajinan. Tindakan seignaroge ini juga salah saat penyebab 

inflasi. Menurut Milton Friedmen, seorang ekonom monetaris 

terkemuka, dikatanyanya dengan: “iflation is always and 

everywhere a monetary phenomenon”. Para otoritas moneter di 

negara-negara barat umumnya meyakini bahwa percetakan uang 

akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah (inflation tax). 

                                                            
96Ibid., 144.
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Di lain pihak ekonomi Islam Ibn al-Maqrizi bependapat bahwa 

percetakan uang yang berlebihan jelas-jelas akan mengakibatkan 

niaknya tingkat harga secara keseluruhuhan (inflasi). Menurut 

Ibn al-Maqrizi kenaikan harga-harga komoditas adalah kenaikan 

dalam bentuk jumlah uang (fulus) atau nominal, sedangkan jika 

diukur dengan emas (dinar emas), maka harga-harga kooditas 

tesebut jarang sekali mengalami kenaikan. Ibn al-Maqrizi 

berpendapat bahwa uang sebaiknya dicetak hanya pada minimal 

yang dibutuhkan untuk bertansaksi (jual-beli) dan dalam 

pecahan yang mempunyai nominal kecil (supaya tidak ditumpuk 

atau hording).97

Dalam pengertian ekonomi islam dan konvesional tidaklah jauh 

berbeda yaitu sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang 

bersifat umum dan terus-menerus. Dari pengertian ini inflasi 

mempunyai penjelasan suatu gejala dimana banyak terjadi 

kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun alamiah 

yang tidak hanya pada satu tempat saja. Kenaikan berlangsung 

secara berkesinambungan.

Perbedaan ekomoni konvesional dan islam adalah dari 

penyebabnya yaitu cost push inflation, demand full inflation, 

domestic inflation dan imported inflation. Sedangkan menurut 

                                                            
97Ibid., h. 149-150.
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ekonomi islam penyebab inflasi yaitu natural inflation dan human 

eror inflation.  

5. Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM

Pengaruh inflasi terhadap NPF adalah inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan menurunnya pendapatan rill masyrakat sehingga standar 

hidup masyarakat turun. Sebelum inflasi seorang nasabah masih sanggup 

untuk membayar angsuran pembiayaanya, namun setelah inflasi terjadi, 

sedangkan penghasilan nasabah tersebut tidak mengalami peningkatan 

dengan beban angsuran pembiayaan nasabah tersebut asumsinya adalah 

uang nasabah yang didapatkan dari penghasilnya akan habis untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan untuk pembayaran angsuran 

maka uang telah habis digunakan semuanya.

Inflasi yang tidak stabil akan menciptkan ketidakpastian 

(uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Dapat 

disimpulkan bahwa inflasi mempunyai efek yang negatif karena dapat 

menyebakan penurunan pendapatan masyarakat, penurunanan nilai mata 

uang yang ada saat ini, dan dapat menaikan tingkat suku bunga yang ada 

saat ini. 

Dengan demikian inflasi ini akan mengakibatkan kemampuan 

nasabah dalam mambayar cicilan akan terganggu, apabila ini terjadi 

dalam kurun waktu yang sangat lama akan terus bertambah non 

perfoming financing pada perbankan syariah di Indonesia. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang diakukan oleh 
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Hermawan Soebagia menunjukan bahwa inflasi berpengaruh positif 

signifikan tehadap Non Performing Loan (NPL) pada perbankan 

konvesional.98

E. Tingkat Suku Bunga

Teori preferensi likuiditas Keynes merumuskan tiga motif untuk 

memegang uang, motif transaksi motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. 

Walaupun Keynes mengambil komponen transaksi berjaga-jaga dari 

permintaan uang proposional dengan pendapatan, dia beralasan bahwa motif 

spekulasi akan berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga.99

Model permintaan uang Keynes mempunyai implikasi penting bahwa 

percepatan tidaklah konstan, tetapi berhubungan positif dengan suku bunga, 

yang berfluktuasi secara signifikan. Teori juga menolak bahwa percepatan 

adalah konstan, karena perubahan perkiraan masyarakat mengenai tingkat 

suku bunga normal akan menyebabkan pergesaran dalam permintaan uang 

yang dapat menyebabkan pergesaran percepatan. Jadi teori preferensi 

likuditas Keynes menimbulkan keraguan atas teori kuantitas bahwa 

pendapatan nominal terutama ditentukan oleh pergerakan jumlah uang.100

                                                            
98Hermawan Soebagia, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non 

Performing Loan (NPL) Bank Umum Komersial”. (Tesis, Pogram Pasca Sarjana Magister, 2005).
99Frediric S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets 

Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan (Jakarta: Selemba Empat, 2008), h. 195. 
100Ibid.
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1. Pengertian Tingkat Suku Bunga 

Tingkat bunga adalah harga yang terjadi di pasar uang dan modal. 

Jadi tingkat bunga juga mempunyai fungsi alokatif dalam perekonomian, 

khususnya dalam penggunaan uang atau modal.101

Menurut Kasmir bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa 

yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada 

nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat 

diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang 

memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada 

bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).102

Menurut Boediono tingkat bunga adalah sebagai harga dari 

penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.103

Dapat disimpulkan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada 

kreditur untuk balas jasa yang telah diberikan oleh suatu bank baik pada 

bunga simpanan atau bunga pinjaman dengan jangka waku yang 

ditetapkan pada penggunaan uang atau modal. 

2. Jenis-Jenis Bunga

Dalam kegiatannya perbankan sehari-hari ada dua macam bunga 

yang diberikan kepada nasabahnya sebagai berikut: 104

a. Bunga simpanan 

                                                            
101Nopirin, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 176.
102Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2014), h. 166. 
103Ibid.
104Taswan, Op.Cit. h. 217.
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Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 

merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. 

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

b. Bunga pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga 

yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai 

contoh bunga kredit.105 Jenis-jenis bunga kredit adalah sebagai 

berikut:

1) Efective rate atau pembayaran anuitas

Setiap pembayaran yang dilakukan pada waktu tertentu yang 

teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut aniutas. 

Dengan metode ini nominal angsuran bunga setiap periode atau 

bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok semakin 

meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap 

periode adalah sama besarnya. 

2) Sliding Rate 

Untuk sliding rate, angsuran pokok dihitungkan tetap atau 

sama setiap angsuran. Sedangkan bunga yang diperhitungkan 

menurun sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian 

                                                            
105Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 114.
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total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun 

selama periode ansuran.106

3) Flat rate 

Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada 

perhitungan bunga secara prorate sesuai dengan jangka waktu 

kredit dan nominal kredit. Praktik di bank bila menggunakan flat 

rate umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih 

rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate dan 

sliding rate.107

3. Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Tingkat Suku Bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat 

dipengaruhi keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga 

pinjaman saling mempengaruhi. Faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi besar kecilnya penerapan suku bunga secara garis besar 

sebagai berikut: 108

a. Kebutuhan dana 

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara 

permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank 

agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga 

simpanan.

                                                            
106Ibid., h. 221.
107Ibid., h. 224.
108Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 155.   
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b. Persaingan 

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor 

promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan 

pesaing.

c. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas 

maksimal atau minimal suku bunga baik bunga simpanan maupun 

bunga pinjaman.

d. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang 

diinginkan oleh bank.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi bunganya, 

hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa 

mendatang.109

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga 

kredit yang dibebankan.

g. Reputasi perusahaan

Bonafidisitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga 

sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan 

nantinya.

                                                            
109Ibid., h. 155-156. 
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h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku 

dipasaran.

i. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu 

nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (skunder).

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk 

menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima 

kredit.110

Menurut Thomas Budi Setianto memaparkan dalam junal 

penelitianya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit 

investasi adalah BI rate, tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan nilai 

tukar.111

Menurut Ayu Andini dalam jurnal penelitiannya memaparkan 

bahwa penerapan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

mempunyai faktor-faktor yang memepengaruhi adalah inflasi, BI rate 

dan jumlah uang beredar.112

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya menjelakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat suku 

                                                            
110Ibid., h. 157.
111Thomas Budi Setianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga Kredit 

Investasi pada Sektor Perbankan Di Indonesia Periode 2006-2012”. Jurnal Mix Vol. III No. 2 (Juni 
2013).

112Ayu Andini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tingkat Suku Bunga 
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)”. Junal Ekonomi. 
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bunga adalah inflasi, BI rate, jumlah uang beredar dan kurs. Ada juga 

yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat bunga 

adalah kebutuhan, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang 

diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk 

yang kompetitif, hubungan baik, jaminan pihak ketiga. Tingkat bunga 

dipengaruhi oleh banyak faktor tingginya jumlah uang yang beredar di 

masyarkat dan inflasi juga akan memrntukan tingkat suku bunga acuan 

yang d tetepkan oleh pemerintah. Perekonomian yang baik akan 

dijadikan evaluasi untuk penetapan suku bunga dan terutama dari target 

inflasi pada saat ini.

4. Hubungan BI rate dengan Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM

Tingkat suku bunga dinaikan, jumlah uang yang beredar akan 

berkurang karena orang lebih senang menabung dari pada memutarkan 

uangnya pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya, jika tingkat suku 

bunga telalu rendah jumlah uang yang berdar dimasyarakatakan 

bertambah, karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada 

sektor-sektor yang dinilai produktif.113

BI rate yang tinggi akan menghadapkan bank syariah pada resiko 

tidak bersaingnya bagi hasil dana pihak ketiga. Maka dalam rangka 

pengelolaan risiko ini bank umum syariah dapat menetapkan jangka 

waktu maksimal untuk pembiayaan dengan mempertimbangkan beberapa 

                                                            
113Tajul Khalwaty, Op. Cit. h. 144. 
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hal diantaranya keuntugan saat ini dan prediksi pertumbuhan dimasa 

mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah.

Dapat disimpulkan apabila suku bunga naik maka suku bunga 

pinjaman pada bank akan naik pula dan bunga angsuran bank akan naik 

juga jadi mengakibatkan nasabah untuk tidak membayar angsuran 

dikarenakan jumlah angsuran yang naik. Memang pada perbankan 

syariah tidak menganal istilah bunga akan tetapi bank syariah adalah 

lembaga bisnis yang tidak memungkiri untuk bersaing pembagian margin 

dalam pembiayaan.

F. Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM

Agency Teori menurut pendekatan ini struktur modal disusun sedemikian 

rupa untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.114

Teori agensi menggambarkan perusahaan sebagai satu titik temu antara 

pemilik perusahaan (principal) dengan manejemen (agent). Jansen dan 

Mecling menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak 

yang terjadi antara manejer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal). 

Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak 

kerja atas persetujuan bersama. 

Pada teori agensi juga dijelaskan mengenai masalah asimatri informasi 

(information asymmetry). Asimetri informasi antara manejemen (agent) 

dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer 

                                                            
114Mahmud M Hanafi, Manajemen Keuangangan (Yogyakarta: BPFE, 2015), h. 316. 
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untuk melakukan tindakan oportunitis seperti manejemen laba (earnings 

management) mengenai kinerja ekonomi perusahaaan sehingga dapat 

merugikan pemilik.115

1. Pengertian Pembiayaan 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank 

syariah kepada nasabah. Dalam arti luas pembiayaan berati financing 

atau pembelanjaan yaitu pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

dikerjakan oleh orang lain.116

Sedangkan menurut UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

menyatakan: 117

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujunan atau 

kesempatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Berdasarkan Kegunanan

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan kegunaanya adalah sebagai 

berikut: 118

                                                            
115Sri Rokhlinasari, Teori-Teori Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility 

Perbankan (Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syek Nurjati Cirebon, 2016), h. 4-5.
116Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 304.
117Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 

12 Ayat 1. 
118Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Op.Cit. h. 231.
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a. Pembiayaan modal kerja syariah 

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk 

mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan 

dapat beroperasi secara normal dan lancar.

b. Pembiayaan investasi syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau 

jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang 

diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, 

ekpansi119 dan realokasi proyek yang sudah ada.120

c. Pembiayaan konsumtif syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individu meliputi 

kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunkan untuk 

tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan 

konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di 

luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.121

d. Pembiayaan sindikasi 

Secara definitif, yang dimaksud dengan pembiayaan sindikiasi 

adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga 

keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. 122

                                                            
119Ibid., h. 273.
120Ibid., h. 274.
121Ibid., h. 244.
122Ibid., h. 245.
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e. Pembiayaan berdasarkan take over

Atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan 

pengambilanalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan 

cara memberikan jasa hiwalah atau juga dapat menggunakan qord 

disesuikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang 

nasabah kepada bank konvensional. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan pembiayaan take over adalah pembiayaan yang 

timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah 

yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas 

permintaan nasabah.123

f. Pembiayaan letter of kredit (L/C) 

Secara definitif yang dimaksud dengan pembiayaan letter of kredit 

(L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi 

trasaksi impor atau ekspor nasabah.124

3. Pembiayaan Menurut Tujuan 

Menurut Rahmad Ilyas dalam junal penelitiannya menjelaskan 

bahwa jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokan 

menurut beberapa aspek diantaranya:125

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam 

bank syariah dibedakan menjadi:

                                                            
123Ibid., h. 248.
124Ibid., h. 252.
125Rahmad Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”. Jurnal Penelitian, 

Vol. 9 No. 1 (Februari 2015). h. 12.  
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1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan 

untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

4. Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu 

Menurut Viethzal Rivai Et.al dalam jurnal penelitian Rahmad Ilyas 

mengelompokan jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat 

dikelompokan menjadi sebagai berikut:126

a. Pembiayaan jangka pendek 

Yaitu pembiayaan yang dilakuakan dengan jangka waktu 1 bulan 

sampai dengan 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka menengah

Yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun 

sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka Panjang

Yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 

lima tahun.

Jenis pembiayaan berdasarkan kegunaanya terdiri dari pembiayaan 

modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan 

konsumtif syariah, pembiayaan sidikasi, pembiayaan berdasarkan take 

over, pembiayaan letter of credit (L/C). 

                                                            
126Ibid.
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Pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri dari pembiayaan 

jangka pendek seperti pembiayaan modal kerja pembiayaan industri dan 

lainnya. Pembiayaan menengah seperti pembiayaan pembelian 

kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Pembiayaan 

jangka panjang seperti pembiayaan pembangunan pabrik besar, jalan tol 

dan pembiayaan pembangunan bandara.

5. Hubungan Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM dengan 

Pembiayan Bermasalah Sektor UKM 

Perbankan syariah pada tahun ini memiliki aset yang terus meningkat 

aset itu didapatkan oleh bank salah satunya adalah dengan pemberian 

pembiayaan terhadap nasabah. Semakin berkembangnya pembiayaan 

oleh bank syariah tidak diikuti dengan kualitas pembiayaan yang baik 

jadi dapat disimpulkan bahwanya perkmbangan pembiayaan perbankan 

yang terus mengalami peningkatan menjadi bertambah dan terus 

meningkat total NPF pada bank syariah itu sendiri. Logikanya adalah 

semakin tingginya suatu pembiayaan yang disalurkan akan 

mengakibatkan tigginya profit bank akan tetapi tidak resiko yang akan 

dihadapi oleh bank akan semakin bertambah besar. Hal ini juga 

didasarkan oleh risiko kegagalan pembayaran pembiayaan dari nasabah. 

Seperti penelitian dari M. Singgih Adi menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa variabel pertumbuhan pembiayaan berpengaruh terhadap 

pembiayaan bermasalah.
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G. TINJUAN PUSTAKA

Penelitian yang berkaitan dengan inflasi BI rate dan pertumbuhan 

pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM pada perbankan 

syariah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan 

memiliki hasil yang beragam. Penelitian sebelumya seperti yang telah di 

lakukan oleh M. Singgih Adi dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

pengaruh inflasi BI rate dan pertumbuhan pembiayaan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM pada perbankan syariah di Indonesia” dengan hasil 

penelitian yang menggambarkan bahwa petumbuhan dan bank size secara 

parsial berpengaruh siginifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM 

kemudian terdapat hubungan yang negatif terhadap variabel pertumbuhan 

pembiayaan. Secara simultan variabel inflasi BI rate dan pertumbuhan 

pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM.127

Muhammad Arfan Harahap dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-

faktor yang mempengaruhi non performig financing pada bank syariah”. 

Penelitian ini menggunakan variabel independen inflasi kurs margin dan BI 

rate dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwasanya variabel kurs 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada bank umun 

syariah di Indonesia. Variabel BI rate memiliki pengaruh yang posotif dan 

signifikan terhadap NPF pada bank umun syariah di Indonesia. Variabel 

                                                            
127M.Singgih, “Analisis Pengaruh Inflasi Bi Rate Pertumbuhan Pembiayaan dan Ukuran 

Bank Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM Perbankan Syariah Indonesia”. (Skipsi 
Program Sastra Satu Departemen Managemen Fakulltas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 
Negeri Syarif Hudayatullah, Jakarta, 2013), h. 117
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margin bagi hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

NPF pada bank umun syariah di Indonesia. Sedangkan variabel inflasi 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada bank umun 

syariah di Indonesia. Secara bersama-sama variabel inflasi, kurs, margin dan 

BI rate mempengaruhi NPF sebesar 85% artinya ada variabel lain yang 

memepengaruhi NPF sebesar 15%.128

Yunis Rahmawulan dengan judul perbandingan “Faktor-faktor yang

mempengaruhi NPF dan NPL”. Hasil dari penelitian adalah variabel yang 

signifikan mempengaruhui tingkat NPL secara bersama-sama adalah 

pertumbuhan GDP empat kuarter sebelumnya tingkat inflasi LDR dan 

perubahan SBI. Kemudian variabel yang signifikan mempengaruhi NPF 

adalah GGDP 4 quarter sebelumnya dan inflasi tiga quarter lalu. Faktor 

berbeda yang berpengaruh terhadap NPL dan NPF adalah variabel bunga 

(SBI) dan LDR dimana pada bank syariah tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan.129

Satrio Wijoyo dengan judul “Analisis faktor-faktor makro ekonomi dan 

kondisi spesifik bank syariah terhadap non performing financing” dalam 

penelitiannya hasilnya memiliki inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap NPF baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nilai tukar 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPF baik dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. Fianacial growth tidak mempunyai pengaruh yang 

                                                            
128Ibid., Muhammad Arfan Harahap h. 101.
129Yunis Rahmawulan, “Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya NPL dan 

NPF Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia”. (Tesis, Program Paskah Sarjana 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), h. 94. 
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signifikan pada jangka panjang namun mempunyai pengaruh negatif 

signifikan pada jangka pendek. Kondisi spesifik bank berupa FDR memiliki 

pengaruh yang signifkan terhadap NPF baik jangk panjang maupun jangka 

pendek. Kondisi spesifik bank berupa BOPO mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap NPF baik jangka panjang maupun jangka pendek. Inflasi 

nilai tukar finance growth FDR dan BOPO mampu menjelaskan variabel NPF 

sbesar 85,45% sedangkan jangka pendeknya sebesar 68,56%.130

Zakiayah Dwi Poetri dan Yulizar D Sanrego dengan variabel indepedenya 

adalah GDP rasio return pembiayaan PLS dibanding return total pembiayaan 

(RR) variaben dependennya adalah inflasi, SWBI, FDR, total aset. Hasil 

analisis Impulse response function (IFR) NPL merspon positif terhadap 

guncangan variabel inflasi dan SBI dan merespon negatif terhadap guncangn 

variabel InER, InIPI, LDR, dan CAR. Hal ini mengidentifikasi bahwa 

guncangan inflasi dan SBI berakibat buruk terhadap NPL.

Impulse response function (IFR) menunjukan bahwa NPF merespon positif 

terhadap guncangan variabel InIPI, dan CAR dan merespon negatif terhadap 

guncangan variabel InER, inflasi, SBIS dan FDR. Hal ini mengindikasi 

bahwa variabel InIPI an CAR berakibat buruk pada NPF. Hasil Impulse 

response function (IFR) menunjukan bahwa secara umum NPF pada 

perbankan syariah lebih cepat stabil terhadap guncangan variabel makro dari 

pada NPL perbankan konvensional. Hasil FEVD perbankan konvensional 

                                                            
130Satrio Wijoyo, “Analisis Faktor-Faktor Makroekonomi Dan Kondisi Spesifik Bank 

Syariah Terhadap Non Performing Financing”. (Skipsi Program Sastra Satu Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016), h. 127-128. 



76

dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar yang mempengaruhi NPL pada 

perbankan konvensional adalah kondisi makro ekonomi yaitu.131

Tingkat inflasi dan SBI. Sedangkan pada variabel yang memiliki 

kontribusi terbesar pada NPF pada perbankan syariah adalah kondisi mikro

ekonomi internal perbankan yaitu FDR132

Mares Suci Ana Puspita dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

penyebab terjadinya non performing financing pada bank umum syariah di 

Indonesia” dengan variabel independennya adalah hasilnya adalah variabel 

GDP dan variabel FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF 

sedangkan variabel total aset berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF.133

Ringkasan daftar pustaka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
  Penelitian Terdahulu

No Peneliti, 
Tahun Judul,

Variabel Metode 
Analisis

Hasil Penelitian

1 M Singgih 
Adi Pratomo, 
(2013) 
Analisis 
pengaruh 
inflsi, BI rate, 
pertumbuhan 
pembiayaan 
dan ukuruan 
bank terhadap 
pembiayaan 
bermasalah 

Variabel 
independen: 
inflasi BI 
rate 
pertumbuhan 
pembiayaan 
dan ukuran 
bank
Variabel 
dependen:
NPF sektor 
UKM

Regresi 
Linear 
Berganda 

Secara parsial 
inflasi dan BI Rate 
tidak berpengaruh 
terhadap NPF 
sedangkan 
prtumbuhan 
pembiayaan dan 
ukuran bank 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap NPF
Secara simultan 

                                                            
131Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizr D Sanrego, “Pengaruh Variabel Makro dan Mikro 

Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah”. Islamic Finance & Busness 
Review, Vol. 6 No. 2 (Desember 2011), h. 99-100.

132Ibid.
133Mares Suci Ana Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing 

Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Accounting Analysis Journal, Vol. 2 No. 4 (November 
2013), h. 411.
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sektor UKM 
pada 
perbankan 
syariah di 
Inonesia.

inflasi BI rate 
pertumbuhan 
pembiayaan dan 
ukuran bank 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
NPF.

2 Muhammad 
Arfan 
Harahap, 
(2016), faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
non 
performing 
financing pada 
bank syariah.

Variabel 
independen: 
inflasi, kurs, 
margin, BI 
rate
Variabel 
dependen:
NPF

Regresi 
liner OLS 
berganda

Secara simultan 
variabel inflasi, kurs 
margn dan BI rate 
memeliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap NPF.
Secara parsial 
inflasi dan kurs 
memiliki pengaruh 
yng negatif terhadap 
NPF sedangkan BI 
rate dan margin 
memiliki pengaruh 
yang positif dan 
signifikan terhadap 
NPF

3 Yunis 
Rahmawulan 
(2008) 
perbandingan 
penyebab 
faktor- faktor 
yang 
mempengaruhi 
NPF dan NPL 
pada 
perbankan 
konvensioal 
dan syariah di 
Indonesia

Variabel 
independen: 
GDP, 
Inflasi, 
SBI/SWBI, 
pertumbuhan 
kredit/ 
pembiayaan, 
LDR/FDR 
variabel 
dependen: 
NPL/NPF 

Regresi 
liner OLS 
berganda 

Secara simultan 
variabel yang 
mempengaruhi NPL 
adalah GDP, inflasi 
LDR dan SBI 
sedangkan yang 
mempengaruhi NPF 
adalah GDP inflasi  

4 Satrio Wijoyo 
(2016) analisis 
faktor faktor 
makro 
ekonomi dan 
kondisi 
spesifik bank 
terhadap non 
performing 

Variabel 
independen: 
Inflasi, nilai 
tukar, 
finance 
growth, FDR 
dan BOPO
Variabel 
dependen

Ordinary 
Least 
Squares 
(OLS) 

Secara parsial 
variabel inflasi, 
kurs, finance 
growth tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
NPF sedangkan 
FDR dan BOPO 
berpengaruh secara 



78

financing NPF positif dan 
signifikan terhadap 
NPF 
Secara simultan 
Inflasi, nilai tukar, 
finance growth, 
FDR dan BOPO 
berpengaruh 
singnifikan terhadap 
NPF.

5 Zakiyah Dwi 
Poerti (2011) 
pengaruh 
variabel mikro 
terhadap NPL 
perbankan 
konvensioanl 
dan NPF 
perbankan 
syariah 

Variabel 
dependen:
Niali tukar, 
SBI/SWBI 
indeks 
produk 
industri 
(IPI), 
LDR/FDR, 
Variabel  
Dependenya:
NPL/NPF

VAR 
(Vektor 
Auto 
Regresion) 
atau 
VECM
(vector 
Error 
Correction 
Model)

hasil analisis 
impulse response 
function (IRF) 
bahwa inflasi dan 
SBI berakibat buruk 
pada NPL. 
Sedangakan hasil 
inflasi, InIPI dan 
CAR Berakibat 
buruk pada NPF. 
Hasil IFR 
menujukan secara 
umum bahwa BUS 
lebih cepet stabil 
terhadap gangguan 
variabel makro. 
Hasil FEVD bahwa 
kontribusi terbesar 
yang 
memepengaruhi 
NPL adalah inflasi 
dan SBI sedangkan 
NPF adalah FDR.

6 Mares Suci 
Ana Popita 
(2013) analisis 
penyebab 
terjadinya 
inon 
performing 
financing pada 
bank umum di 
Indonesia 

Variabel 
dependen:
GDP, Rasio 
return 
pembiayaan 
PLS 
dibanding 
return total 
pembiayaan 
(RR) 
variabel 

Regresi 
Residual 

Variabel GDP dan 
Variabel FDR 
berpengaruh tidak 
secara signifikan 
positif terhadap 
NPF inflasi SWBI 
dan RR 
berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
NPF sedangkan 
variabel total asset 
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dependen: 
Inflasi, 
SWBI, FDR, 
total asset

bepengaruh 
signifikan negatif 
terhadap NPF

Penelitian ini menggunakan variabel eksternal dan internal bank syariah 

yaitu inflasi dan BI rate internalnya pembiayaan bermasalah sektor UKM. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah variabel yang 

dipengaruhi adalah pembiayaan bermasalah sektor UKM dan pembiayaan 

yang disalurkan pada sektor UKM. penelitian ini lebih terfokus kepada 

penelitian pembiayaan sektor UKM. Penelitian ini disajikan dengan tahun 

yang terbaru dan variabel independennya berbeda dengan penelitan yang 

sebelumnya.

H. KERANGKA PEMIKIRAN

Salah satu kegiatan perbankan yang tugasnya menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada nasabah. Risiko yang akan dihadapi oleh bank 

syariah adalah NPF (Non Performing Financing) adalah salah satu rasio yang 

digunakan untuk mencari pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh 

bank yang suatu saat akan menimbulkan masalah yang besar bagi lembaga 

perbakan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi NPF (Non 

Performing Financing) adalah inflasi BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM.
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Inflasi adalah kecenderungan keadaan ekomoni pada suatu negara yang 

menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang pada periode tertentu dan 

jumlah uang yang beredar pada masyarakat terlalu banyak. Sehingga 

terjadinya penurunan niali mata uang. Meningkatnya harga yang terjadi akan 

terjadi secara menyeluruh sehingga akan memberikan dapak yang buruk. 

Inflasi adalah faktor-faktor makro yang mengakibatkan jumlah harga naik 

secara keselurhan dan terus menerus. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Listianingrum bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

NPF UKM.

BI rate adalah fenomena moneter yang terjadi pada suatu negara BI rate 

dapat dijadikan alternatif bagi pengendalian inflasi menaikan tingkat BI rate 

adalah cara yang efisien untuk mengatasi fenomena inflasi. BI rate adalah 

tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai acuan atau 

ukuran bagi pemberian kredit. Penulis ingin menguji variabel BI rate 

memiliki pengaruh yang posif atau negatif. Seperti penelitan yang dilakukan 

oleh Hendry Fajarianto bahwasanya BI rate mempunyai nilai yang positif 

terhadap NPF sektor UKM.

Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM adalah total pembiayan yang 

telah disalurkan oleh bank kepada nasabahnya khususnya nasabah UKM yang 

digunakan sebagai modal kerja atau investasi oleh UKM. Perkembangan 

pembiayaan sektor UKM pada bank syariah mengalami penurunan pada 

setiap tahunnya. penulis ingin membuktikan bahwa pembiayaan yang 

disalurkan kepada sektor UKM berpengaruh atau tidak terhadap pembiayaan 
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bermasalah sektor UKM pada bank syariah itu sendiri. Penelitian yang 

dilakukan oleh M. Singgih Adi bahwa pertumbuhan pembiayaan memiiliki 

nilai yang negatif terhadap NPF sektor UKM.

Kerangka pemikiran ini akan mencari pengaruh antara inflasi, BI rate dan 

pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM. Kerangka pemikiran ini ingin membuktikan apakah inflasi BI 

rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama. Berikut ini merupakan gambar 

kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 1.6.
Kerangka Pemikiran

Keterangan: = Uji Parsial
                                                        = Uji Simultan

Inflasi 

BI Rate
Non Performing 
Financing Sektor 

UKM

Pertumbuhan 

Pembiayaan
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I. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teoristis yang telah disajikan, hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0: Inflasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM.

2. Ha: Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM. 

3. H0: BI rate tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM.

4. Ha: BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM. 

5. H0: Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM.

6. Ha: Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM. 

7. H0: Secara bersama-sama Inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan bermasalah sektor UKM.

8. Ha: Secara bersama-sama Inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskiptif. Objek 

dari penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia. Yang terdiri dari 

bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan data time series yang 

diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependent variables) yaitu 

pembiayaan bermasalah sektor UKM. Sedangkan variabel bebasnya adalah 

(indipendent variables) yaitu inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM. 

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.134 Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.135

Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit

Usaha Syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia yang telah memperoleh 

izin resmi dari Bank Indonesia pada periode Januari 2014 sampai Desember 

2017. BUS dan UUS karena sesuai dengan Undang-Undang.

                                                            
134Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 80.
135Ibid., h. 81.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data dalam rentan 

waktu 48 bulan. Penelitian ini menggunkan data dari tahun 2014-2017 karena 

pada masa tersebut berada dalam siklus yang tergolong lengkap, yakni 

pertumbuhan ekonomi yang menjelang krisis dan pertumbuhan ekonomi 

masa pemulihan setelah krisis ekonomi di Indonesia. 

C. Definisi Operasional Variabel  

1. Rasio Non Performing Finangcing (NPF)

Variabel non performing financing (NPF) menggambarkan 

pembiayaan bermasalah sektor UKM pada bank syariah yang meliputi 

pembiayaan kurang lancar (KL) diragukan (D) dan macet (M). Rasio 

NPF diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

NPF= Pembiayaan yang Bermasalah Sektor UKM  x 100 %
    Total Pembiayaan Disalurkan Sektor UKM

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus-menerus atau inflasi juga merupakan proses 

menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Inflasi adalah proses 

dari suatu peristiwa, bukan tingginya harga. Artinya, tingkat harga yang 

dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi 

jika proses kenaikan harga belangsung secara terus-menerus dan saling 

mempengaruhi.

3. Tingkat Suku Bunga

Tingakat suku bunga acuan adalah bunga yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia untuk bank-bank umum yang ingin menyalurkan kredit 



85

kepada masyarakat luas. Tingkat suku bunga bank Indonesia yang telah 

ditetapkan bagi bank ingin melakukan usaha kredit tidak boleh melebihi 

tingkat suku bunga tersebut. 

4. Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan satu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun lembaga. Dengan 

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang direncanakan.

D. Jenis dan Sumber Data 

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

yang digunakan merupakan data-data kuantitatif. Meliputi laporan keuangan 

perbankan syariah tahun 2014 sampai dengan 2017, data makro ekonomi 

seperti inflasi dan BI rate. Selama periode 2014 sampai dengan 2017.

Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh 

instansi-instansi seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

bank syariah yang dimasukan pada sampel penelitian dengan cara browser ke 

website resmi mereka seperti: www.bi.go.id dan www.bps.go.id

E. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui 

pihak kedua atau tangan kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari catatan, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, 

laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain 
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sebagainya.136  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang dipublikasikan Bank Indonesia, 

Badan Pusat Stastik Syariah, yang termasuk dalam sampel peneliti 

menggunakan sumber-sumber data adalah laporan tahunan perbankan 

tahun 2014-2017 yanag dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan laporan 

statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka adalah teknik pengmpulan data yang 

diperoleh dari membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang 

bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian.137

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunkan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode analisis regresi linier berganda (linear regression analysis) adalah 

teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu 

atau beberapa variabel bebas (independen variables) terhadap satu variabel 

respons (dependen variabel) dengan rumus sebagi berikut:138

                                                            
136V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: PT Pustaka 

Baru 2015), h. 89.
137Hadi Sutrisno, Metode Research (Yogyakarta: UGM, 2002), h. 142.
138Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45.
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Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXn + e

Dimana:

Y = Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM

a   = Konstanta                         

X1 = Inflasi

X2 = BI Rate

X3 = Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM     

b1 = Keoefisiensi Regresi    

e   = Residual/Eror

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 

pada analisis linier berganda yang berbasis ordinary least squere (OLS).

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolonearitas, 

heteroskedasitas, uji normalitas dan uji autokorelasi.139

Model regresi linear memiliki beberapa asumsi dasar yang harus 

dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau yang dikenal 

dengan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Asumsi-asumsi dasar 

tersebut mencakup homoscedastic, no-multicolonearity, dan no-

autocorelation.140

                                                            
139Ibid., h. 104. 
140Shochrul, Et.al, Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta: Selemba Empat, 2011), h. 

33.
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu 

rumit. Bedasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data 

yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka sudah dapat 

diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatan sebagai sampel 

besar.141

b. Uji Multikolinearitas

Pada umumnya hubungan antara variabel bebas adalah tidak 

sempurna. Jika hal ini terjadi maka varians dan devisiasi standar 

akan lebih besar dibanding jika tidak ada multicollinearity sama 

sekali. Akibat selanjutnya, statistik t cenderung lebih kecil atau 

koefisiensi regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. Ada 

beberapa indikasi adanya multicollinearity sebagai berikut:

1) Jika statistik F signifikan tetapi statistik t tidak ada yang 

signifikan.

2) Jika R2 relatif besar tetapi statistik t taka da yang signifikan.142

c. Autokorelasi

Jika multicollinearity hanya terjadi pada regresi majemuk, 

autokorelasi dapat terjadi baik pada regresi sederhana maupun regesi 

majemuk. Istilah autokorelasi berarti terjadi hubungan antara error 
                                                            

141Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, Op.Cit. h. 57.
142Sri Mulyono, Statistik Untuk Ekonomi & Bisnis Edisi Ketiga (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 264.
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term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang 

lain; akibatnya variabel terikat pada suatu observasi berhubungan 

dengan observasi yang lain. Jika autokorelasi merupakan korelasi 

time series.

d. Uji Heteroskedasitas

Heteroscedasticity berati varians eror term tidak sama untuk setiap 

observasi. Masalah heteroscedasticity sering dijumpai dalam data 

cross section dibanding data time series. Dengan adanya 

heteroscedasticity ini penduga least squares tetap tidak bias dan 

konsisten tetapi varians tidak menurun meskipun ukuran sampel 

diperbesar menjadi tak terhingga. Heteroscedasticity dapat terjadi 

baik pada regresi dua variabel maupun regresi majemuk.143

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Uji T (Uji Parsial) untuk pengujian nilai hipotesis kedua. Uji ini adalah 

untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing 

variabel bebas dengan nilai ttabel dengan derajat kesalahan 5% dalam arti 

                                                            
143Ibid., h. 265.
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(ɑ = 0.50). apakah nilai thitung ≥ ttabel, maka variabel bebasnya 

memberikan pengaruh bemakna terhadap variabel terikat. 144

2. Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F (uji serempak) untuk menguji hipotesis pertama. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara 

bersama-sama mempuyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel 

terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel

pada derajat kesalahan 5% dalam arti (ɑ = 0.50). Apabila nilai Fhitung ≥

Ftabel maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama 

sehingga dapat diterima.

                                                            
144Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, Op.Cit. h. 87-88.
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali 

dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar 1040-an. 

Kemudian di Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank dan masih 

berskala kecil.

Kemudian tahun 1975 di Uni Emirat Arab, ditandai dengan 

berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1977. Di Kuwait berdiri 

Kuwait Financial House yang beroperasi tanpa bunga.  Selanjutnya 

kembali ke Mesir pada tahun 1978 berdiri bank syariah yang diberi nama 

Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic 

Internasional Bank for Invesment and Devolopment.145

Pada tahun 1983 di Siprus berdiri Faisal Islamic Bank of Ribris. 

Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir pada 1983 dengan berdirinya 

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada 1999 lahir pula Bank 

Bumi Putera Muamalah.146

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional 

pada 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. 

Kemudian di Turki di negara yang berideologi sekuler bank syariah lahir 

                                                            
145Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Op. Cit. h. 213.
146Ibid., 214.



92

pada 1984 yaitu dengan hadirnya daar al-Maal al-Islami serta Faisal 

Finance Institution dan mulai beroperasi pada 1985.147

Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem 

perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan 

mengkonvesi seluruh sistem perbankan di negaranya pada 1985 menjadi 

sistem perbankan syariah. Sebelum pada tahun 1979 beberapa institusi 

keuangan terbesar di Pakistan menghapus sistem bunga dan mulai tahun 

itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, 

terutama kepada petani dan nelayan.148

Di Indonesia kehadian bank yang berdasarkan syariah relatif baru, 

yaitu pada awal 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan 

masyarakat Muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank 

syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 

18-20 Agustus 1990 namun diskusi tentang bank syariah sebagai bisnis 

ekomoni sudah dilakukan pada awal 1980.149

Menurut Hasbi M. Hasyim Sejarah perbankan syariah di Indonesia 

bermula dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Amana 

Robbaniah di Kabupaten Bandung pada 10 Agustus 1990.150

Bank Syariah di Indonesia merupakan hasil kerja tim MUI yaitu 

dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte 

                                                            
147Ibid.
148Ibid.
149Ibid.
150Rachmad Hidayat, Op. Cit. h. 23.
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pendirianya ditandatangai pada 1 November1991. Bank ini ternyata 

berkembang cukup pesat sehingga saat ini Bank Muamalat Indonesia. 

Sudah meiliki puluhan cabang yang tesebar dibeberapa kota besar seperti 

Jakarta, Surabaya, Bandung, Masar dan kota lainnya.151

Kemudian pada tahun1999 didirikan bank syariah kedua yaitu 

Bank Syariah Mandiri (BSM) serta dibukanya Unit Usaha Syariah (UUS) 

pertama UUS adalah Bank IFI. Pada tahun tersebut keluar Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang memberi 

kewenangan kepada BI untuk dapat pula menjalankan tugasnya 

bedasarkan prinsip syariah.152  

Kemudian yang dikuti dengan kemunculan Undang-Undang No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil 

direkomendasikan dalam Undang-Undang tersebut pasal 13 ayat c 

menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

meyedikanan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.153

B. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Deskiptif

Perkembangan Bank umum syariah dalam rentan waktu 2014 

sampai dengan 2017 dapat dilihat dari variabel-variabel yang digunakan 

pada penelitian ini. Bertambahnya Bank umum syariah diikuti pula 
                                                            

151Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Op. Cit. h. 214.
152Rachmad Hidayat, Op. Cit. h. 24.
153Heri Sudarsono, Op. Cit. h. 33.
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dengan NPF yang semakin meningkat. Perkembangan dan pertumbuah 

ekonomi Indonesia yang juga semakin meningkat mempengaruhi 

pertumbuhan perbankan di Indonesia. Instrumen ekonomi makro seperti 

inflasi dan suku bunga / BI rate adalah indikator penambah NPF pada 

Bank Umum syariah. Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM adalah

indikator internal bank yang akan meningkatkan juga perkembangan 

NPF pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengolahan data pada pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan penglah data Eviews 9 dan Microsoft Excel 2016. 

Variabel-variabel yang diteliti yaitu terdiri dari variabel independen: 

Inflasi, BI Rate dan Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM. 

Sedangkan variabel depedennya adalah tingkat pembiayaan bermasalah

sektor UKM. Dengan rincian waktu selama 2014-2107. Penjelasan lebih 

lanjut sebagai berikut:

a. Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga naik dan 

penurunan mata uang, jumlah uang yang beredar di masyarakat 

terlalu banyak. Inflasi merupakan suatu indikator perekonomian di 

negara. Inflasi dalam perekonomian akan memepengaruhi tingkat 

suku bunga. Penentuan tingkat suku bunga diukur dengan besaranya 

inflasi pada periode yang ditentukan.
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Data inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perkembangan inflasi per bulan periode Januari 2014 hingga 

Desember 2017.

Tabel 4.1.
Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia

Periode 2014-2017 (Dalam Persentase)

          

Dari tabel 4.1. dapat dilihat perkembangan inflasi di Indonesia pada 

tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami fluktuatif. Sepanjang 

tahun pengamatan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2014 yakni sebesar 8,36%, sedangkan yang terendah 

terjadi pada bulan Agustus 2016 yakni sebesar 2,79%.

Agar lebih mudah dipahami dan komunikatif data tersebut 

dapat dilihat dari grafik berikut:

Bulan 
Inflasi

2014 2015 2016 2017

Januari 8.22 6.96 4.14 3.49

Februari 7.75 6.29 4.42 3.83

Maret 7.32 6.79 4.45 3.61

April 7.25 6.38 3.60 4.17
Mei 7.32 7.15 3.33 4.33
Juni 6.70 7.26 3.45 4.37
Juli 4.53 7.26 3.21 3.88
Agustus 3.99 7.18 2.79 3.82
September 4.53 6.83 3.07 3.72
Oktober 4.83 6.25 3.31 3.58
November 6.23 4.89 3.58 3.30

Desember 8.36 3.35 3.02 3.61
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Gambar 4.1.
Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia 

Periode 2014-2017 (Dalam Persentase)

Sumber: Data diolah

Sepanjang tahun 2014, inflasi tetap terkendali di tengah 

tekanan yang bersumber dari administrated prices dan volatile food. 

Inflasi pada tahun 2014 terkendali pada single digit sebesar 8,36% 

(yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2013 sebesar 

8,38% (yoy). Sementara itu, inflasi inti dapat dikendalikan dan 

mencapai 4,93% (yoy) atau menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 4,98% (yoy).154

Pada tahun 2015 inflasi inti tercacat sebesar 3,35 (yoy) berada 

dalam kisaran sasaran inflasi 2015 yaitu 4±1%. Terkendalinya inflasi 

dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Menurunnya harga 

minyak dunia memberikan pemerintah untuk menurunkan harga 

BBM, LPG 12 kg dan tarif listrik. Inflasi inti tercatat sebesar 3,95% 

                                                            
154Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014, h. 11.
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(yoy), inflasi administrated prices 0,39 (yoy), dan inflasi volatile 

food mencapai 4,84 (yoy).155

Pada tahun 2016 inflasi IHK terkendali dan berada dalam 

kisaran sasaran inflasi (4,0±1%). Inflasi 2016 cukup rendah tercatat 

3,02% terendah sejak tahun 2010. Inflasi inti tercatat cukup rendah 

yakni sebesar 3,07%. Menurun dari tahun 2015 sebesar 3,95%. 

Perkembangan positif tersebut dipengaruhi inflasi inti yang 

terkendali seiring permintaan agregat yang terkelola. Inflasi 

administrated prices juga turun dipengaruhi penurunan harga bahan 

bakar minyak sejalan dengan kondisi harga minyak dunia yang 

rendah, selain itu, inflasi volatile food cukup terkendali meskipun 

meningkat dipengaruhi dampak fenomena La Nina.

Sementara itu tingkat inflasi nasioal pada tahun 2016 tercatat 

di batas bawah target yang ditetepkan pemerintah 4% ± 1% yaitu 

sebesar 3,2%. Komponen utama penyumbang inflasi di tahun 2016 

ialah harga bahan makanan (5,69%) dan sektor makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau (5,38%).156

Inflasi pada tahun ini hampir mirip dengan inflasi tiga tahun 

terakhir ini stabilnya inflasi disumbang dengan melambatnya inflasi 

kelompok traded ditengah meningkatnya inflasi non traded. Dengan 

perkembangan tersebut, inflasi inti 2017 tercapai rendah, sebesar 

3,61% yoy, Sejalan konsisten dengan kebijakan Bank Indonesia 

                                                            
155Laporan Tahunan 2015 Bank Indonesia, h. 50. 
156Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2016, h. 2. 
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dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspetasi 

inflasi, serta dukungan faktor positif permintaan dan penawana serta 

rendahnya tekanan dari eksternal dan kordinasi kebijakan yang kuat 

antara BI dan Pemerintah di Pusat maupun di Daerah.157

b. BI Rate

BI rate merupakan suku bunga dengan tenor I bulan yang di 

umumkan oleh bank Indonesia secara priodik yang berfungsi sebagai 

sinyal kebijakan moneter. Secara sederhana, BI rate merupakan 

indikasi dari suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank 

Indonesia dalam upaya untuk mencapai target inflasi.

BI rate digunakan sebagai acuan oleh bank Indonesia untuk 

mengendalikan laju inflasi agar mecapai target inflasi yang telah 

ditetapkan. Inflasi dan BI rate menjadi satu kesatuan kebijakan 

moneter yang selalu mempengaruhi satu sama lain dalam 

pergerakanya. Selanjutnya BI rate dapat diharapkan untuk 

mempengaruhi suku bunga simpanan, suku bunga moneter dan dapat 

mempengaruhi PUAB. Sasaran akhir dari kebijakan moneter dalam 

arti luas mencakup stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, peluasan 

kesempatan kerja keseimbangan neraca pembayaran, stabilitas pasar 

uang dan stabilitas pasar valuta asing.

                                                            
157Ibid. Laporan Tahunan 2015 Bank Indonesia, h. 2. 
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Data dari perhitungan tingkat suku bunga Bank Indonesia 

diambil dari Januari 2014 sampai dengan Desember 2017. Berikut 

ini adalah tampilan data perbulan BI rate yang diperoleh dari situs 

Bank Indonesia.

             Tabel 4.2.
Perkembangan BI Rate

Periode 2014-2017 (Dalam Persentase)

Sumber: www.bi.go.id. (data diolah) 

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi 

monenter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku 

bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day Repo Rate yang akan 

digunakan pada saat ini berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. 

Selain BI rate yang digunakan saat ini perkenalan suku bunga 

Bulan
BI Rate

2014 2015 2016 2017

Januari 7.50 7.75 7.25 4.75
Februari 7.50 7.50 7.00 4.75
Maret 7.50 7.50 6.75 4.75
April 7.50 7.50 6.75 4.75
Mei 7.50 7.50 6.75 4.75
Juni 7.50 7.50 6.50 4.75
Juli 7.50 7.50 6.50 4.75
Agustus 7.50 7.50 5.25 4.50
September 7.50 7.50 5.00 4.25
Oktober 7.50 7.50 4.75 4.25
November 7.75 7.50 4.75 4.25

Desember 7.75 7.50 4.75 4.25
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kebijakan baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang 

sedang diterapkan.158

Mengapa BI memperkenalkan suku bunga acuan baru? Hal itu 

agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar 

uang, perbankan dan sektor rill. Instrument BI 7-Day Repo Rate 

sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku 

bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di 

pasar dan mendorong pendalam pasar keuangan.  Pada masa transisi, 

BI rate akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan BI 

Repo Rate 7 Hari.159

Gambar 4.2.
Perkembangan BI Rate di Indonesia Periode Tahun 2014-2017

Sumber: Data diolah

                                                            
158Penjelasan BI-7 Day Rate Repo Bank Sentral Republik Indonesia dalam website 

www.bi.go.id diakses pada 29 April 2018.
159Ibid.



101

Kinerja perbankan yang berisiko turun dapat mengganggu 

efektifitas transmisi kebijakan moneter, baik melalui suku bunga 

maupun jalur kredit. Suku bunga kredit akan menjadi kurang 

responsif terhadap perubahan suku bunga kebijakan bank sentral jika 

bersamaan dengan risiko kredit meningkat. Selain itu, risiko kredit 

yang meningkat juga dapat mengahambat minat perbankan dalam 

menyalurkan kredit. Secara keseluruhan, jalur suku bunga dan jalur 

kredit yang akan terganggu pada gilirannya berisiko menurunkan 

peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.160

Kebjakan moneter bank Indonesia ditempuh melalui bauran 

kebijakan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM), dan kebijakan 

nilai tukar serta penguatan ketahanan sektor internal.

Pada periode Januari hingga pertengahan November 2014, 

Bank Indonesia mempertahankan BI rate pada level 7,50% dengan 

suku bunga lending facility dan doposit facility masing-masing tetap 

pada level 7,50% dan 5,75%. Kebijakan tersebut ditempuh dengan 

pertimbangan inflasi secara umum masih pada tingkat terkendali dan 

belum membahayakan pencapain sasaran inflasi sebesar 4,5%±1% 

pada tahun 2014.161

Merespon kebijakan reformasi subsidi BBM yang ditempuh 

Pemerintah, Bank Indonesia pada tanggal 18 November 2014 

memutuskan untuk menaikan BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,75% 

                                                            
160Laporan Tahunan 2016 Annual Report Bank Indonesia, h. 57-58.
161Laporan Keuangan Tahun Bank Indonesia Tahun 2104, h. 11.
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dengan suku bunga lending facility naik sebesar 50 bps menjadi 

8,00% dan suku bunga deposit facility tetap pada level 5,75% yang 

berlaku efektif sejak 19 November 2014.162

Bank Indonesia sempat menurunkan suku bunga acuan (BI 

rate) sebesar 25bps pada Februari 2015 sebagai respon atas 

penurunan ekspetasi inflasi paska kebijakan reformasi energi dan 

tren penurunan harga minyak dunia. Namun Bank Indonesia memilih 

mempertahankan BI rate pada level 7,5% hingga akhir tahun 2015 

karena mempertimbangkan tingginya risiko eksternal ditengah 

ketidakpastian kenaikan suku bunga The Fid. 163

Arah kebijakan moneter didukung langkah reformasi kerangka 

operasional kebijakan moneter yang diimplementasikan sejak 19 

Agustus 2016. Reformasi tersebut ditempuh dengan mengubah BI 

Rate menjadi BI7-Day Reverse Repo Rate (BI7RR). Stategi operasi 

moneter juga dipekuat denga koridor suku bunga PUAB simetris dan 

lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (Deposit Facility Rate) dan 

batas atas koridor (Lending Facility Rate) berada masing-masing 75 

bps di bawah dan di atas BI7RR.164

Pada semester I Bank Indonesia menurunkan suku bunga 

kebijakan masing-masing 25 bps pada Januari, Ferbruari, Maret dan 

Juni. Ruang pelonggaran kebijakan moneter pada periode tesebut 

cukup besar mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi yang tetap 
                                                            

162Ibid.
163Laporan Tahunan 2015 Bank Indoenesia, h. 58.
164Ibid., h. 63.
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terjaga. Pada semester II bank Indoensia menurunkan kembali suku 

bunga kebijakan masing-masing sebesar 25 bps pada September dan 

Oktober. Bank Indonesia menilai penurunan suku bunga kebijakan, 

pada satu sisi, tetap konsisten dalam mengarahkan inflasi kedepan 

agar tetep dalam kisaran 4,0±1% pada 2016-2017 dan 3,5±1% pada 

2018. Disisi lain, penurunan suku bunga kebijakan juga diharapakan 

menopang pemulihan ekonomi.165

c. Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM

Menurut UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

bedasarkan persetujunan atau kesepatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.166

Data pembiayaan yang disalurkan sektor UKM yang 

digunakan adalah pembiayaan yang disalurkan sektor UKM per 

bulan periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2017. Data 

tersebut diperoleh dari total pembiayaan yang disalurkan oleh 

perbankan syariah sektor UKM yang dipublikasikan dalam situs 

satistik perbankan syariah di Indonesia yang tersedia di website 
                                                            

165Laporan Tahunan 2016 Annual Report Bank Indonesia, h. 62.
166Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 

12 Ayat 1. 
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www.ojk.go.id berikut ini adalah data pembiayaan yang disalurkan 

sektor UKM pada perbankan syariah di Indonesia selama 2014-

2017.

Pada tahun 2017 pertumbuham pembiayaan perbankan syariah 

(BUS ditambah UUS) menurun dibandingkan 2015. Pembiayaan 

perbankan syariah pada tahun 2016 15,9% meningkat 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 

7,4%.

                           Tabel 4.3.
                    Pembiayaan yang Disalurkan Sektor UKM Perbankan Syariah

                     Periode 2014-2017 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

      Dari tabel 4.3. dapat dilihat bahwa pembiayaan yang disalurkan

sektor UKM perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga 

Bulan
Pembiayaan yang Disalurkan

2014 2015 2016 2017

Januari 108138 58142 49119 53509
Februari 107080 57780 48718 53416
Maret 108327 57203 49410 54555
April 109506 54812 49508 55497
Mei 63747 51602 49883 55642
Juni 63835 52792 51952 57319
Juli 62747 50073 51325 55401

Agustus 65862 41738 50862 57049
September 53606 46425 52932 57592
Oktober 64980 46057 53051 57649

November 59148 46798 53795 56991

Desember 59806 50291 54530 58979
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tahun 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung terus menurun. 

Hingga akhir tahun 2017 yang merupakan batas tahun pengamatan, 

jumlah pembiayaan yang disalurkan sektor UKM mulai mengalami 

kenaikan jumlah yang perbankan syariah yang telah disalurkan 

mencapai Rp. 58.979.000.000.000-, Berdasarkan data di atas 

penyaluran dana sektor UKM terus mengalami penurunan sangat 

tinggi dari tahun ke tahun persentase yang tertinggi didapatkan 

penyaluran tertinggi pada tahun 2014. Agar lebih mudah dipahami 

dan komunikatif data tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 4.3.
Perkembangan Pembiayaan Yang Disalurkan Sektor UKM Perbankan 

Syariah di Indonesia
Periode Tahun 2014-2017 (dalam Milyar Rupiah)

       Sumber: Data diolah

Pada tahun 2014 pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan 

syariah tercatat sebesar 8,35% yoy atau pembiayaan perbankan 

syariah 204,31 triliun. Pada tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan 

yang disalurkan sektor UKM oleh perbankan syariah menurun 
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sebesar 7,06% yoy meningkat menjadi 218,72 triliun. Memang pada 

jumlah pembiayaan mengalami peningkatan sedangkan dalam 

persentase perkembangan mengalami penurunan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS sepanjang 

tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun lebih lambat 

dibandingkan pertumbuhan DPK. Pembiayaan yang disalurkan 

perbankan syariah tercatat meningkat 16.41% atau sebesar 35,9 

triliun menjadi 245,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang 

tercatat sebesar 218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan disektor 

rumah tangga, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran.167

d. Pembiayaan Bermasalah sektor UKM 

NPF terdiri dari dua yaitu NPF gross dan NPF net NPF gross

adalah keseluruhan atas pembiayaan bemasalah dengan 

membandingkan jumlah pembiayaan yang berstatus kurang lancar, 

diragukan, dalam perhatian khusus dan macet. NPF net hanya 

membandingkan pembiayaan yang berstatus macet. Non 

Performing Financing yang ditetapkan oleh bank Indonesia adalah 

tidak boleh melebihi tingkat 5% dalam skala presentase.

NPF pada penelitian ini yang digunakan adalah pembiayaan 

bemasalah sektor UKM yang telah disalurkan oleh perbankan 

kepada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah. Pembiayaan 

                                                            
167Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016, h. 5.
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terdiri dari status pembiayaan yang digolongkan dalam lima 

golongan yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, 

Diragukan dan Macet.

Data NPF yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 

NPF bulanan pada sektor UKM dibagi total pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM yang tercatat dalam Statistik Perbankan 

Syariah (SPS) yang dipublikasikan dalam websitenya 

www.ojk.go.id. Berikut ini adalah data yang disalurkan oleh 

perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2017.

Tabel 4.4.
Non Performing Financing (NPF) sektor UKM Perbankan 

Syariah di Indonesia Periode 2014-2017 (Dalam Persentase)

S
u
m
b
e
r
:

Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Dari tabel 4.5. dapat dilihat bahwa rasio pembiayaan 

bermasalah atau NPF pada tahun 2014 sampai dengan 2017

mengalami fluktuasi. Hingga akhir tahun 2017 yang merupakan 

Bulan
NPF UKM

2014 2015 2016 2017

Januari 2.981 7.239 7.663 6.081
Februari 3.822 7.674 7.909 6.187
Maret 3.186 7.215 7.559 5.862
April 3.469 7.305 7.926 5.799
Mei 6.650 8.042 9.212 4.561
Juni 6.432 7.543 8.354 4.232
Juli 6.767 8.336 7.735 4.498
Agustus 7.042 7.293 8.100 4.659
September 6.854 8.409 7.757 4.624
Oktober 7.235 8.034 8.303 5.138
November 6.732 7.620 7.530 4.873

Desember 6.479 6.783 7.092 4.622
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batas tahun pengamatan, rasio pembiayaan bemasalah sektor UKM 

pada perbankan syariah Indonesia cenderung tidak stabil yakni 

dengan rata-rata NPF yang cukup tinggi dan melebihi batas NPF 

yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5% 

dengan rata-rata NPF adalah 6.6%. Agar lebih mudah dipahami 

dan komunikatif data tersebut dapat dilihat dari grafik berikut: 

        Gambar 4.4.
Perkembangan Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM Periode 2014-2017 

(dalam %)

   Sumber: Data diolah 

Pada tahun 2014 NPF perbankan syariah meningkat menjadi 

4,33%. Pada tahun 2014 NPF pada perbankan syariah terus 

meningkat menjadi 4,34 yoy. peningkat pada tahun 2014 ke 2015 

relatif rendah hanya meningkat 1%. Pada tahun 2015 NPF 

perbankan syariah 4,34% yoy. Pada tahun 2016 presentase 
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pembiayaan bermasalah NPF pada perbankan syariah menurun 

menjadi 4,15% yoy.

Kualitas pembiayaan perbankan yang tercermin dari dari rasio 

pembiayaan bermasalah Non Performing Finacing (NPF) juga 

relatif memburuk sebesar 4,7% yoy pada akhir 2016 dibandingkan 

tahun sebelumnya 4,3% yoy. 

pada tahun 2017 bats akhir pengamatan penelitian NPF sektor 

UKM mencapai rata-rata angka 4% dan tahun-tahun sebelumya 

terbilang tinggi ini menjadikan antisipasi untuk perbankan itu 

sendiri nilai rata-rata NPF pada tahun 2014-2017 mencapai 6,6% 

ini artinya melebih batas yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia 

sebesar 5%.

2. Analisis Pengujian Statistik

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan program 

Eviews 9 penggunaan program ini bertujuan untuk mengestimasi 

parameter variabel yang akan diamati dari model empiris yang telah 

ditetapkan. Setelah estimasi model tersebut diperoleh, maka data akan 

dianalisa dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, 
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maksimum minimum merupakan ukuran untuk melihat variabel 

berdistribusi secara normal atau tidak.168

Statistik deskriptif merupakan analisis yang berhubungan dengan 

proses pengumpulan data. Data penelitian diperoleh dari statistik 

perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Data tersebut terdiri dari pembiayaan yang disalurkan sektor 

UKM dan pembiayaan bermasalah sektor UKM, sedangkan data 

inflasi dan BI rate data diperoleh dari laporan Bank Indonesia yang 

dipublikasikan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk bulanan 

dari periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2017, data 

berbentuk time series 48 data. Berikut hasil pengolahan melalui 

program Aplikasi Eviews yang menggambarkan analisis statistik 

deskriptif.

         Tabel 4.5.
        Statistik Deskriptif

              

Sumber data sekunder yang diolah tahun 2018

Peneliti ingin melihat pengaruh inflasi, suku bunga dan 

pembiayaan yang disalurkan sektor UKM (variabel bebas) terhadap 

                                                            
168Imam Ghazali, Analisis Multivariente Dengan Program IBM SPSS 23 (Semarang: 

Badan Penerbiat Undip), h. 154.

Variabel N Mean Maksimum Minimum Std. 
Deviasi

NPF UKM 48 6.571212 9.211555 2.981376 1.564902
INFLASI 48 5.035417 8.360000 2.790000 1.701732
BI RATE 48 6.406250 7.750000 4.250000 1.344438

PYD UKM 48 31.68145 32.32700   31.36243 0.214609
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pembiayaan bermasalah sektor UKM pada perbankan syariah di 

Indonesia terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM pada 

perbankan syariah di Indonesia (variabel terikat). Untuk mengetahui 

pengaruh tersebut sampel yang diamati (observation) sebanyak 48 

(Januari 2014 sampai dengan Desember 2017).

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa variabel 

pembiayaan bermasalah pada sektor UKM menunjukan bahwa 

terdapat 48 sampel (N) setiap variabel yang diteliti. Pada Variabel 

NPF pada pembiayaan sektor UKM memiliki jarak yang jauh atau 

tidak stabil, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 2.981376

sedangkan nilai terbesar (maksimum) sebesar 9.211555, nilai rata-

rata (mean) sebesar 3.858292 dan nilai standar diviasinya sebesar 

1.564902.

Variabel inflasi menunjukan bahwa terdapat 48 sampel (N) 

setiap variabel yang diteliti. Pada variabel inflasi memiliki jarak 

yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 2.790000, 

nilai terbesar (maksimum) sebesar 8.360000, sedangkan nilai rata-

rata (mean) sebesar 6.571212 dan nilai standar deviasianya sebesar 

1.701732.

Variabel BI rate menunjukan bahwa terdapat 48 sampel (N) 

setiap variabel yang diteliti. Pada variabel BI rate memiliki jarak 

yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 4.250000, 

nilai terbesar (maksimum) sebesar 7.750000, sedangkan nilai rata-
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rata (mean) sebesar 6.406250 dan nilai standar deviasianya 

sebesar 1.344438.

Variabel pembiayaan yang disalurkan sektor UKM yang telah 

dilog linier menunjukan bahwa terdapat 48 sampel (N) setiap 

variabel yang diteliti. Pada variabel pembiayaan yang disalurkan 

sektor UKM memiliki jarak yang tidak jauh atau stabil, yaitu nilai 

terkecil (minimum) sebesar   31.36243, nilai terbesar (maksimum) 

sebesar 32.32700, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 31.68145

dan nilai standar deviasianya sebesar 0.214609.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas 

Untuk melihat normalitas data penelitian, dapat dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain: dengan melihat hasil grafik 

histogram variabel dan nilai probabilitas. Tampilan dengan grafik 

histogram sering kali membentuk pola yang tidak mengikuti bentuk 

kurva normal sehingga sulit disimpulkan. 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residul yang 

kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode 

yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residualnya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan 

yaitu (1) melalui histogram; dan (2) uji yang dikembangkan oleh 
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Jarque-Bera (J-B).169 Dapat disimpulkan dengan hipotesisi uji 

normalitas sebagai berikut:

H0: data berdistribusi normal

H1: data tidak berdistribusi normal

Melihat normalitas masing-masing penelitian dapat dilakukan 

dengan melihat nilai koefisien Jarque-Bera (J-B) dan nilai 

probabilitas. Berdasarkan hasil output hasil uji normalitas dengan 

menggunakan Econometric Views (Eviews) 9 diperoleh hasil sebagai 

berikut:

Tabel 4.6.
     Hasil Uji Normalitas

Sampel Nilai Jarque-Bera Probability Keterangan
48 0.315495 0.854065 H0 diterima

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan dari hasil tabel 4.6. bahwa uji normalitas dengan 

mengunakan nilai Jarque-Bera dapat disimpulkan nilai Jarque-Bera

sebesar 0.315495 dengan nilai probabilitas sebesar 0.854065 lebih 

besar dari α = 5% atau 0.854065 > 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis null H0 diterima data residual yang digunakan 

berdistribusi normal.

                                                            
169Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 49.



114

b. Uji Multikolinieritas

Multikolonieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen.170 Multikolinieritas berati adanya hubungan 

linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dari model regresi.171 Estimator yang 

BLUE tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah 

multikolinieritas. Estimator BLUE hanya berhubungan dengan 

asumsi tentang variabel gangguan.172 Peneliti menggunakan uji 

Multikolonieritas adalah dengan uji Variance Inflation Factors

(VIF). Uji Varian Inflation Factors (VIF) adalah sebagai berikut:

                        Tabel 4.7.
                   Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Centered VIF
Inflasi 2.494311
BI Rate 2.098201
Ln. PYD UKM 1.278971

      Sumber: data sekunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan hasil uji Variance Inflation Factors (VIP) diperoleh 

nilai centered VIF Inflasi sebesar 2.494311 < 10, centered VIF BI 

rate 2.098201 < 10 dan centered VIF Ln. PYD UKM sebesar 

1.278971 < 10. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa 

                                                            
170Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h. 5.1.
171Shochrul R. Ajija, Op.cit h. 35.
172Agus Widarjono, Op. cit. h. 102-103.
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penelitian ini terbebas dari masalah klasik multikolonieritas dan 

tidak terdapat gejala multikolonieritas.

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah fenomena model. Ia timbul dari 

spesifikasi yang tidak tepat terhadap hubungan antara variabel 

endogenous dengan variabel penjelas.173

Autokorelasi adalah suatu gangguan dimana data yang sekrang 

masih berhubungan dengan data-data sebelumnya. Uji autokorelasi 

ini harus dilakukan pada penelitian yang bersifat time series. Apabila 

terjadi autokorelasi maka persamaan regresinya bersifat LUE. sifat 

yang baik pada persamaan regresi adalah bersifat BLUE.

Otokorelasi (autocorrelation) ada hubunganya antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Outokorelasi lebih 

mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada 

masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan 

otokorelasi dijumpai pada data yang bersifat antar objek (cross 

section).174 Uji untuk mendeteksi adanya autokorelasi dengan uji 

breusch-godfrey hasil uji breusch-godfrey adalah sebagai berikut:

H0: Tidak ada korelasi serial (serial correlation)
                                                            

173Moch. Doddy Ariefianto, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan 
EViews (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 27.

174Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews
(Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2017), h. 5.29.   
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H1: ada korelasi serial (serial correlation)

        Tabel 4.8.
           Hasil Uji Autokorelasi Buesch-Godfrey
Sampel Obs*R-Squared Probability

48 7.240363 0.0646
  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8. dari uji menggunkan breusch-godfrey 

pada lag 3 menggunakan persamaan regesi berganda D(Y) c D(X1) 

D(X2) D(X3). Nilai Obs*R-squared 7.240363 dengan nilai 

probability sebesar 0.0646 > 0.05 atau 5% maka Ho diterima, 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat 

keyakinan 95%, tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual 

dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari 

satu obsevasi ke observasi lainnya.175

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui bahwa 

dalam model regresi yang kita gunakan terjadapat gejala kesamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada 

penelitian ini untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat 

                                                            
175Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), h. 96. 
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menggunakan uji glejer, dengan ketentuan apabila nilai probabilitas 

> signifikansi 5% = 0.05 maka dapat dikatakan model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas.

H0: Tidak ada heteroskedastisitas.

        H1: ada heteroskedastisitas.

Tabel 4.9.
                             Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejer

Sample Variable Probability
48 Inflasi 0.4021

BI Rate 0.4707
Ln. PYD UKM 0.2573

                   Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas (uji glejer) pada 

tabel 4.9. menunjukkan bahwa variabel independen inflasi memiliki 

nilai probabilitas inflasi sebesar 0.4021 > 0.05, nilai probabilitas BI 

rate sebesar 0.4707 > 0.05 dan nilai probabilitas Ln. PYD UKM

sebesar 0.2573 > 0.05 tidak ada satupun variabel yang mempunyai 

nilai probabilitas dibawah nilai signifikansi yaitu 0.05 atau 5%, jadi 

dapat disimpukan bahwa H0 diterima maka mengindikasi bahwa data 

tidak terdapat masalah heterokedastisitas.
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4. Hasil Penelitian

Hasil rangkuman penelitia regresi berganda pada variabel inflasi BI 

rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

                Tabel 4.10.
               Hasil Regresi Berganda

Variabel Koefisien Thitung Probability Keterangan
C 166.9326 8.524169 0.0000

INFLASI -0.274447 -2.511809 0.0158 H0 diterima
BI_RATE 0.749409 5.908096 0.0000 H0 ditolak
Ln. PYD -5.169598 -8.332697 0.0000 H0 diterima

R-squared                           0.750968
Adjusted R-squared            0.733988
Fhitung                                   0.000000
Standar Eror                        0.807119
Standar Deviasi                   1.564902

                  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

a. Uji Model dengan Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. 

Namun pengguna determinasi (R2) memiliki kelemahan yaitu bias 

terhadap variabel dependen, yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel maka R2 meningkat tidak perduli apakah 

pengaruh tersebut signifikan terhadap variabel dependen.

Uji statistik pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

Ordinary Least Squere (OLS) model regresi linier berganda dengan 

menggunkan program eviews 9 dengan hasil sebagai berikut:
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai R2 sebesar 

0.750968 artinya variabel bebas didalam model regresi mampu 

menjelaskan variabel terikat sebesar 75% sedangkan sisanya 25% 

dipengaruhi variabel lain diluar model. Adjusted R-Squared juga 

tersedia yaitu sebesar 0.733988 atau 73% jadi sisa 27% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar model, untuk regresi linier berganda dengan 

penggunaan data time series pada umumnya digunakan Adjusted R-

Squared.

Nilai standart eror of regression berfungsi untuk melihat 

besarnya tingkat kesalahan model regresi yang digunakan, dimana 

semakin kecil nilai standart eror of regression semakin tepat. 

Berdasarkan hasil regresi, maka diketahui bahwa standart eror of 

regression < standart deviasi atau 0.807119 < 1.564902 artinya 

model regresi ini layak digunakan.

b. Uji Parsial 

Pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara 

parsial dapat dilihat dari hasil uji T. Kriteria pengujianya adalah 

apabila nilai p value < 0,05 atau 5% dapat disimpulkan H0 diterima. 

Hasil Uji T dapat dilihat pada tabel 4.10.

Berdasarkan penarikan hipotesis maka jawaban hipotesis 

maka jawabanya penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh inflasi 

terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM dengan 

menggunakan Eviews 9 diperoleh hasil probabilitas (0.0158) < 

(0.05), dengan nilai koefisien sebesar -0.274447 maka dapat 

disimpulkan H0 diterima, artinya inflasi memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM.

2) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh BI rate 

terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM dengan 

mengunakan Eviews 9 diperoleh hasil probabilitas (0.0000) < 

(0.05) dengan nilai koefisien sebesar 0.749409 maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak menerima Ha, artinya BI rate memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM.

3) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh 

pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM dengan mengunakan Eviews 9 

diperoleh hasil probabilitas (0.0000) < (0.05), dengan nilai 

koefisien sebesar -5.169598 maka dapat disimpulkan Ho 

diterima, artinya pembiayaan yang disalurkan sektor UKM

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM.
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c. Uji Simultan

Pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara 

simultan inflasi, BI rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor 

UKM. Kriteria pegujianya apabila p value > 0.05 atau 5% dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak.

Secara umum model yang diperoleh sangat signifikan, hal ini 

di tunjukan dengan nilai probabilitas Fhitung (0.000000) < Sig (0.05). 

Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak artinya varibel-varibel bebas 

(inflasi, BI rate, dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM)

mempengaruhi variabel terikat (pembiayaan bermasalah sektor 

UKM secara simultan).

d. Uji Persamaan Regresi 

Uji persamaan regresi ini digunakan untuk membandingkan 

kesesuaian tanda antara koefisien parameter regresi dengan teori 

yang bersangkutan. Untuk menghitung regresi variabel bebas 

penelitian diperoleh, dari persamaan diatas dapat disimpulkan maka 

persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

                NPF = 166.933 - 0.2744 Inflasi + 0.7494 BI Rate - 5.1696 Ln.PYD 

UKM

1) Nilai konstansta sebesar 166.933 apabila variabel inflasi, BI rate 

dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM ditiadakan atau 

dihapus maka pembiayaan bermasalah sektor UKM akan tetap 
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pada jumlah 166.933%. Hal ini dikarenakan masih ada variabel 

lain yang memepengaruhi pembiayaan bermasalah sektor UKM.

2) Jika inflasi meningkat 1% maka total pembiayaan bermasalah 

sektor UKM akan menurun sebesar 0.2744%.

3) Jika BI rate meningkat 1% maka total pembiayaan bermasalah 

sektor UKM akan naik sebesar 0.7494%.

4) Jika pembiayaan yang disalurkan sektor UKM naik 1%, maka 

total pembiayaan bermasalah sektor UKM akan turun sebesar 

5.1696%.

Berdasarkan hasil estimasi model regresi diatas, diketahui bahwa 

tanda koefisien parameter dari inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM signifikan mempengaruhi signifikan jumlah 

pembiayaan bermasalah sektor UKM pada bank umum syariah di 

Indonesia periode 2014-2017. 

5. Pembahasan Hasil Analisa

Hasil regresi menunjukan bahwa variabel inflasi, BI rate dan 

pembiayaan yang disalurkan sektor UKM dari hasil uji F pada tabel 

diperoleh nilai P value = 0.000000 < 0.05. Nilai probabilitsnya kurang 

dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berati ada 

pengaruh secara simultan variabel inflasi, BI rate dan pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM 
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pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil Ajusted R-Square inflasi, BI 

rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM pada perbankan syariah di Indonesia sebesar 

0.733988 atau sebesar 73% sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model. Secara parsial tenyata inflasi memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM, BI rate memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM dan pembiayaan yang disalurkan sektor UKM 

juga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM.

Hasil analisa atas pengujian hipotesis dengan pengujian parsial 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara ringkas dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini:

                    Tabel 4.11.
                       Hasil Analisa Uji T

Variabel Bebas Hasil Analisis Hipotesis Null

Inflasi

BI Rate

PYD UKM

Hubungan negatif signifikan

Hubungan positif signifikan

Hubungan negatif signifikan

Diterima

Ditolak

Diterima

a. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor 

UKM

Inflasi merupakan kecenderungan keadaan ekonomi pada suatu 

negara yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang pada 
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periode tertentu dan jumlah uang yang beredar pada masyarakat 

terlalu banyak. Sehingga terjadinya penurunan nilai mata uang. 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10. diatas variabel inflasi 

mempunyai nilai probabilitas (0.0158) < (0.05), maka Ho diterima, 

artinya inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

pembiayaan bermasalah sektor UKM. Pada penelitian ini apabila 

terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% maka pembiayaan bermasalah

sektor UKM akan menurun sebesar 0.274447%.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan melihat hasil pembiayaan 

bermasalah merespon negatif signifikan bahwasanya perbankan 

syariah tidak mengdepankan inflasi sebagai alasan untuk 

memperkecil dan mengurangi pembiayaannya hal ini mengindikasi 

juga dengan adanya inflasi nasabah UKM menghindari untuk 

penggunaan dana yang berlebihan dengan kata lain nasabah 

bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah dilakukan dengan 

tetap bertanggungjawab membayar angsuran ketika inflasi sedang 

tinggi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan pelaku UKM untuk 

memutarkan modalnya lebih selektif terutama pada saat inflasi tinggi 

maka harga barang-barang  naik dan naiknya barang-barang tersebut 

akan diikuti dengan meningkatkan harga bahan baku, biaya produksi 

pada saat inflasi tinggi maka pelaku UKM harus meningkatkan harga 

jual dan bagaimana caranya pada saat inflasi yang tinggi maka akan 

menambah pendapatan (income) bagi pelaku UKM, agar pelaku 
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UKM dapat terus membayar angsuran pembiayaan yang telah 

dilakukan dan terus meningkatkan produksinya. UKM adalah salah 

satu yang tidak terkena dampak krisis hal ini terbukti pada tahun 

1998 UKM bisa tetap berdiri dan menjadi nasabah bank syariah 

karena UKM ini memiliki skala kecil. Inflasi yang tinggi pelaku 

UKM akan lebih slektif dalam pemilihan bahan baku dan lebih 

memperkecil biaya produksi dan meningkatkan harga jual sehingga 

pada dengan biaya produksi yang tetap dengan harga penjualan yang 

naik ini akan menambah pendapatan UKM sehingga pada saat inflasi 

tinggi UKM tetap memiliki pendapatan penjualan sehingga UKM 

dapat membayar angsuran pembiayaan.

Nasabah UKM tidak mengurangi kewajibanya dalam membayar 

hutangnya kepada bank. Inflasi tidak akan merusak kualitas 

pembiayaan pada bank syariah sehingga terbukti jelas bahwasanya 

bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat membantu 

masyarakat dalam pembiayaan pada saat pembiayaan dibutuhkan.

Dalam keadaan booming perbankan syariah akan menyalurkan 

pembiayaan dengan besar-besaran tetapi masih diikuti dengan pola 

pembiayaan yang lebih diperketat dari segi penilaian aprresial dan 

lain-lainnya sehingga pembiayaan yang disalurkan tetap dengan 

kualitas yang baik untuk menghidari moral hazard nasabah UKM

sehingga pada saat pembiayaan yang tinggi maka pembiayaan 

bermasalahnya terbilang rendah.
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Penelitian ini sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh inflasi 

secara pemikiran-pemikiran ekonom islam yang menjelaskan bahwa 

melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari 

mayarakat (tutunya marinal propensity to save), meningkatnya 

kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan 

barang-barang mewah (naiknya marginal propensity to Consume) 

dan mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu 

penumpukan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam 

mulia, mata uang asing dan mengorbankan investasi produktif 

seperti: pertanian indusrial dan perdagangan transportasi dan lain-

lain.176

Hasil ini diperkuat dalam jurnal penelitian Zakiyah Dwi Poetry dan 

Yulizar D Sanrego (2011) bahwa pada saat inflasi tinggi maka bank 

akan menurunkan nilai imbal hasil pembiayaan sehingga 

pembiayaan akan meningkat. Pembiayaan untuk konsumsi dengan 

margin yang rendah akan meningkatkan daya beli nasabah 

perbankan syariah sehingga barang dan jasa dapat terserap dalam 

perekonomian dan penjualan meningkat. Hal ini akan memberi 

kemudahan bagi nasabah perbankan syariah dalam mengembalikan 

pembiayaannya, sehingga NPF perbankan syariahpun menurun.

Hasil penelitian ini diperkuat juga dengan pernyataan Arijanto 

dalam jurnal penelitian Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego 

                                                            
176Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 

h. 139.  
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yang ditinjau dari sisi nasabah, dalam hal ini adalah produsen, bahwa 

inflasi dapat pengaruh baik pada produsen bila pendapatan yang 

diperoleh tinggi dari pada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini 

terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan 

produksinya (biasanya terjadi pada perusahaan besar), sehingga 

nasabah akan mendapat kemudahan dalam mengembalikan 

pembiayaannya.177

Dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian Ria Nelta 

Febriyanti (2015), Mutaimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2015), 

Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego (2011), Rakhul Amin, 

Haqiqi Rafsanjani dan Abdul Mujib (2017) Henry Fajaryanto (2015) 

bahwa inflasi berpengaruh negarif signifikan terhadap Non

Performing Financing (NPF).

Umi Uswatun Hasanah (2017) Yulina Ester Manafe (2017) bahwa 

inflasi berpengaruh positif terhadap NPF pada BPRS.

b. Pengaruh BI Rate terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor 

UKM

Berdasarkan pada tabel 4.10. BI rate dengan nilai probabilitas 

(0.000) > (0.05) maka Ho ditolak, artinya BI rate memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM.

Jika BI rate meningkat 1% maka total pembiayaan bermasalah 

                                                            
177Zakiyah Dwi Poetry,Yulizar D Sanrego, Op. Cit h. 94.
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sektor UKM akan menurun sebesar 0.7494%. Hasil penelitian ini 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Uswatun 

Hasanah (2017) bahwa BI rate berpengaruh positif terhadap NPF 

pada BPRS.

Hal ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya tingkat suku bunga 

akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM, karena semakin tingginya BI rate maka 

keinginan untuk menyimpan dana semakin dana di bank syariah 

semakin tinggi, sehingga uang yang ada dipelaku UKM akan 

digunakan untuk menabung dari pada untuk membayar angsuran 

maka hal ini yang akan mengakibatkan tingginya tingkat NPF pada 

saat BI rate sedang tinggi. BI rate naik maka nisbah bagi hasil bank 

syariah (profit dan renenue sharing) akan mampu bersaing dengan 

tingkat bunga pinjaman bank konvesional yang meningkat 

(peningkatan daya saing bank syariah) maka akan meningkatkan 

produk pada bank syariah semakin kompetitif. BI rate pada bank 

syariah berperan penting sebagai pembanding. Saat BI rate naik 

maka terjadi peningkatan daya saing bank syariah dimana nisbah 

bagi hasil mampu bersaing dengan tingkat bunga pinjaman bank 

konvensional. Apabila bank syariah menetapkan margin yang lebih 

tinggi dari pada bank konvensional maka akan mengakibatkan

nasabah UKM berpindah lebih untuk memilih ke bank konvesional 
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yang menurut nasabah UKM lebih murah di bandingkan bank 

syariah.

Penelitian ini diperkuat dengan teori preferensi likuiditas yang 

diungkapan Keynes bahwa dengan mengabungkan tiga motif 

bersama-sama memiliki hasil bahwa dari alasan Keynes, dapat 

disimpulkan bahwa ketika suku bunga naik, permintaan uang turun 

dan akibatnya permintaan uang berhubungan negatif dengan tingkat 

suku bunga.178

Permintaan uang yang turun pada saat suku bunga naik ini 

dikarenakan nasabah UKM lebih tertarik untuk menginvestasikan 

uangnya makanya pada saat suku bunga tinggi pelaku UKM akan 

menabungkan uangnya dan akan menginvestasikan uangnya karena 

ini diangagap lebih menguntukan bagi nasabah UKM sehingga pada 

saat suku bunga yang tinggi maka pembiayaan bermasalah pun 

tinggi karena tidak menutup kemungkinan sesuai dengan teori yang 

di ungkakan oleh Keynes bahwa uang itu terdapat tiga motif salah 

satunya adalah spekulasi. Nasabah UKM pada bank syariah tidak 

dapat di pungkiri pada dasarnnya setiap suku bunga yang tinggi 

maka bagi nasabah UKM akan lebih menguntungkan investasi dan 

menabung karena akan meperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Maka uang yang ada pada nasabah UKM sudah habis digunakan 

                                                            
178Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markes Ekonomi Uang, 
Perbankan dan Pasar Keuangan (Jakarta: Selemba Empat, 2008), h. 192. 
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untuk investasi dan menabung baik itu tabungan ataupun deposito. 

Sehingga nasabah UKM menjadi lalai untuk pembayaran angsuran.

Permasalahan suku bunga yang naik seiring dengan pembiayaan 

bermasalah yang naik ini jelas bahwasanya tidak sesuai dengan 

perspektif ekonomi islam karena nasabah UKM tidak bertanggung 

jawab atas angsurannya pembiayaannya dan nasabah UKM masih 

menerapkan nilai spekulasi dalam kehidupanya dan nasabah UKM

pula diduga belum mengerti atau paham akan suku bunga yang di 

deskripsikan oleh Antonio adalah sebagai riba. Hal ini pada dasarnya 

nasabah UKM yang ada pada pembiayaan bermasalah sektor UKM 

masih bersebrangan dengan nilai-nilai islam dan belum menerapkan 

prinsip keislaman karena nasabah UKM masih bersifat spekulasi 

dalam kehidupanya dan ingin keuntungan yang banyak tapi 

melupakan kewajibanya atas pembiayaan yang telah dilakukan 

sehingga pembiayaan bermasalah sektor UKM naik pada saat suku 

bunga sedang tinggi.

c. Pengaruh Pembiayaan yang Disalurkan sektor UKM terhadap 

Pembiayaan Bermasalah Sektor UKM

Berdasarkan pada tabel 4.10. diatas, variabel pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM mempunyai nilai probabilitas (0.0000) < 

(0.05), maka Ho diterima, artinya pembiayaan yang disalurkan 

sektor UKM memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Non 
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Performing Financing (NPF). Jika pembiayaan yang disalurkan

sektor UKM naik 1%, maka total Non Performing Financing (NPF) 

akan turun sebesar 5.1696%.

Sikap kehati-hatian dengan prinsip kehati-hatian yang 

diterapkan pihak perbankan syariah pasca krisisi global tahun 2008 

menyebabkan meningkatnya kualitas pembiayaan yang diberikan 

sektor UKM pada Bank Syariah. Meskipun pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM oleh perbankan syariah naik namum tingkat 

pembiayaan bermasalah sektor UKM mengalami penurunan yang 

signifikan. Jenis-jenis pembiayaan yang diberikan sesuai dengan 

perbankan syariah yang bersifat kemitraan menyebabkan nasabah

UKM menjadi loyal dan berusaha untuk meyelesaikan pinjamanya 

dan membayar angsuran sesuai dengan ketetapan akad yang telah 

diperjanjikan diawal akad. Selain itu risiko pada pembiayaan yang 

diberikan oleh sektor UKM dinilai lebih teridentivikasi, hal ini 

membuktikan dengan bertahannya bank Muamalat pada saat 

terjadinya krisis global.

Evaluasi dan monitoring pada saat berlangsungnya pembiayaan 

hingga pembiayaan diselesaikan selalu dilakukan oleh perbankan 

syariah, sebisa mungkin tidak melakukan kesalah pada saat 

pembiayaan seperti kesalah aprisal untuk memperkecil risiko 

pembiayaan bermasalah sehingga ini membuktikan bawha 
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pembiayaan yang disalurkan sektor UKM oleh perbankan syariah 

dalam kualitas yang baik dan tetap terjaga.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Satrio Wijoya (2016), M. Singgih Adi Pratomo (2012) bahwa 

pertumbuhan pembiayaan mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap pembiayaan bermalasah sektor UKM.

Masalah keagenan permasalah yang sering timbul adalah 

hubungan principal-agent. Masalah keagenan yang muncul adalah 

dari masalah risiko pembiayaan yang sering disebut sebagai non 

performing financing (NPF). Pada permasalahan ini yang sering 

terjadi adalah moral hazard. Moral hazard adalah perilaku 

menyimpang yang dilakukan nasabah (agent) terhadap pihak pemilik 

modal (principal). Moral hazard merupakan hal yang akan 

merugikan bagi pihak perbankan yang berhubungan dengan asimetri 

informasi (asymmetric information) dalam penggunaan dana yang 

digunakan oleh nasabah (agent) karena kurangnya pengawasan, 

perbaikan dalam penyaluran pembiayaan harus dilakukan oleh pihak 

perbankan untuk menghidari perilaku moral hazard dengan cara 

tidak salah dalam menilai jaminan dengan  analisis prinsip 

pembiayaan yang terlebih dalulu dengan anlisis 5C + 1S yang harus 

dilakukan dengan cermat dari penilaian karater stau sikap watak 

nasabah temasuk dilakukannya BI checking, penghasilanya dan 

biaya rumah tangga, permodalnya, jaminanya kondisi ekonomi pada 
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saat ini dan yang terpenting adalah usaha yang sedang dijalaknnya 

apabila peminjaman untuk modal usaha.

Penambahan pengetahuan untuk pengenalan pembiayaan 

bermasalah seperti reschuling, recondising dan lain-lain. Penyebab 

pembiayaan bermasalah serta cara menangani nasabah yang 

bermasalah. Menurut Gatot Suparmono penyebab pembiayaan 

bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu internal dan eksternal, moral 

hazard adalah salah satu faktor eksternal maka dalam permasalahan 

moral hazard ini harus diatasi dengan melakukan mekanisme 

monitoring dan bonding. Namun kedua mekanisme tersebut akan 

menimbulkan biaya pengwasan (monitoring cost) dan biaya 

pengikatan (bonding cost). Pengawasan perlu dilakuakan adalah 

pengawasan terhadap nasabah yaitu AO (accounting officer) yang 

telah memberikan pembiayaan, pencairan dana, dan serta 

pengawasan hingga nasabah selesai atau lunas pembiayaan. Biaya 

pengawasan bisa diberikan dalam bentuk tunjangan (diluar gaji 

pokok). Biaya pengikatan dapat pula dilakukan oleh oleh nasabah 

agar nasabah tidak ingkar janji terhadap akad yang telah disepakati 

saat awal pembiayaan dilakukan yaitu dengan cara memasang hak 

tanggungan pada jaminan saat pembiayaan dilakukan.

Pemasalahan asymmetric information yaitu penilaian yang 

kurang tepat atas karakter nasabah dan moral hazard yaitu 

penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah untuk tidak melunasi 
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pembiayaan yang telah dilakukan nasabah dapat diantisipsi oleh 

pihak perbankan dengan cara melakukan prosedur dan seleksi yang 

tepat untuk para calon nasabah sehingga akan mengurangi jumlah 

pembiayaan bermasalah dan akan terus meningkatkan kualitas 

pembiayaannya tanpa harus diikuti dengan prinsip teori 

konvensional yaitu high risk high retun.

Hasil penelitian ini bahwasanya dalam pembiayaan yang 

disalurkan sektor UKM oleh perbankan masih baik dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian hal ini sesuai dengan prinsip 

pembiayaan dalam islam, pembiayaan yang disalurkan tinggi maka 

nilai pembiayaan bermasalah akan turun dalam pembiayaan nasabah 

wajib utuk dilakukan pemerikasaan yaitu dalam prinsip islam 

disebabkan 5C+1S (character, capacity, capital, coleterral, condisi 

of economic, syaria). Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah 

sangat teridentivikasi yang paling utama diterapkan adalah syariah 

atau tidaknya sebuah usaha, apakah usaha layak utuk dilakukan 

pembiayaan atau tidak? apakah usaha yang dilakukan mengandung 

atau menjual barang-barang yang haram? apakah usaha sesuai 

dengan prinsip islam? apabila salah satu prinsip tidak diterapkan 

maka usaha itu gagal untuk pengajuan pembiayaan. Pembiayaan 

yang ada pada bank syariah dapat disimpulkan sesuai dengan prinsip 

islam. Sesuai dengan hasil yang dimukan oleh peneliti.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor 

UKM pada Perbankan Syariah di Indonesia. Inflasi tidak dijadikan alasan 

untuk tidak melakukan kewajiban membayar angsuran nasabah tetap 

bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah dilakukan pada awal akad 

meskipun inflasi sedang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pada saat inflasi 

nasabah menghidari inflasi dengan tidak membelanjakan uangnya untuk 

kebutuhan yang bersifat konsumtif. Inflasi yang tinggi terbukti tidak merusak 

pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disisi lain 

dalam keadaan ekonomi yang sedang booming penyaluran dan pada 

perbankan masih pada diikuti dengan kualitas yang baik untuk menghindari 

terjadinya moral hazard.

2. BI rate berpengaruh positif signifikan hal ini mengidikasi bahwasannya 

perbankan syariah berpatokan atau mempunyai acuan yang tetap terhadap BI 

rate yang ditetapkan oleh BI untuk pengambilan marjin bagi hasil dan ujroh

jadi pada saat suku bunga tinggi maka nilai angsuran atau pembiayaan yang 

harus diangsur oleh nasabah tetap sesuai dengan akad yang telah ditetapkan 

diawal perjanjian. Pemberian margin dan bagi hasil untuk perbankan itu 
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bersifat flat tidak berubah dengan pola yang ditetapkan oleh perbankan adalah 

profit loss sharing dan revenue sharing. Pemberian magin bagi hasil dan ujroh

pada bank syariah tidak dapat melebihi bunga yang telah di tetapkan oleh bank 

konvensional, supaya bank syariah terlihat lebih kompetitif dalam hal bisnis.

3. Pembiayaan yang disalurkan sektor UKM berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM. Prinsip kehati-hatian yang 

diterapkan pada perbankan syariah menunjukan kualitas pembiayaan yang 

baik sehingga dalam penyaluran dana sektor UKM pada perbankan syariah 

sangat selektif dalam memilih calon nasabahnya. Jenis-jenis pembiayaan yang 

diberikan oleh perbankan syariah sesuai dengan apa yang harus diterapkan 

yaitu dengan beranggapan bahwa nasabah itu adalah kemitraan yang 

menyebabkan nasabah menjadi loyal terhadap bank syariah. Evaluasi dan 

monitoring pihak perbankan yang bagus sehingga pada saat pembiayaan naik 

maka jumlah pembiayaan bermasalah yang disalurkan ikut turun.

4. Hasil Uji F, variabel inflasi, BI rate dan pembiayaan yang disalurkan sektor 

UKM secara simultan berpengaruh signikifan terhadap pembiayaan 

bermasalah sektor UKM Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2014-

2017.

5. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar nilai R2 sebesar 

0.734 artinya variabel bebas di dalam model regresi mampu menjelaskan 

variabel terikat sebesar 73% sedangkan sisanya 27% dipengaruhi variabel lain 

diluar model.
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b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba 

mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Perbankan Syariah 

Dengan adanya temuan bahwa pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan 

inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah 

sektor UKM. Sementara itu, variabel BI rate tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM dengan tingkat kontribusi 

yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini data bermanfaat untuk evaluasi 

perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank itu dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah, maka 

semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan akan semakin tinggi pula resiko 

pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Disarankan agar pihak perbankan 

syariah terus meningkatkan fugsi manajemen pembiayaan dengan bijak. Baik 

sebelum maupun sesudah pembiayaan yang disalurkan pada sektor UKM 

dengan memanfaatkan sistem informasi yang memadai. Disamping itu dalam 

menjalankan manajemen risikonya, pihak perbankan syariah juga disarankan 

untuk turut serta memperhatikan kondisi pasar dengan merespon kebijakan 

yang dikeluarkan oleh bank sentral agar bank-bank syariah dapat terus 

bersaing ditengah konsumen yang heterogen. 

2. Bagi Nasabah 

Bagi debitur sektor UKM pada khususnya adalah debitur sektor UKM 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kewajibanya untuk 
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membayarkan angsuran dari pembiayaan yang telah disalurkan. Disarankan 

agar menjahui modal hazard yang berpotensi merugikan pihak perbankan 

syariah selaku pemberi pembiayaan. Disarankan pula bagi pihak nasabah 

agar memilih produk pembiayaan yang tepat dan sesuai dengan karakteristik 

bisnis dan kapasitas kemampuanya mengelola sumber dana agar tidak terjadi 

default atau pembiayaan yang tergolong bermasalah.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang ekonomi khususnya 

perbankan syariah dan dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang manajemen risiko dan 

manajemen pembiayaan pada perbankan syariah. Untuk peneliti selanjutnya 

dapat menggunakan variabel moneter, misalanya: kurs, Produk domestik 

Bruto (PBD), Jumlah Uang Beredar (JUB) dan lain-lain. Selain itu bisa 

menambah variabel spesifikasi bank seperti margin bagi hasil, pembiayaan 

sindikasi, jumlah aset yang dimiliki. 
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Lampiran 1: Data-data variabel penelitian dari tahun 2014-2017

NO
NPF UKM INFLASI BI Rate LN PYD UKM

Y X1 X2 X3
1 2.98137565 8.22 7.50 32.31442931
2 3.822375794 7.75 7.50 32.30459733
3 3.185724704 7.32 7.50 32.31617555
4 3.469216299 7.25 7.50 32.32700046
5 6.649724693 7.32 7.50 31.78594324
6 6.432208036 6.70 7.50 31.78732275
7 6.766857380 4.53 7.50 31.77013188
8 7.041996903 3.99 7.50 31.81858276
9 6.853710406 4.53 7.50 31.61268212
10 7.234533703 4.83 7.50 31.80510065
11 6.732264827 6.23 7.75 31.71106389
12 6.479283015 8.36 7.75 31.72212711
13 7.239173059 6.96 7.75 31.69390941
14 7.673935618 6.29 7.50 31.68766381
15 7.214656574 6.79 7.50 31.67762746
16 7.304969715 6.38 7.50 31.63493026
17 8.042323941 7.15 7.50 31.57458155
18 7.542809517 7.26 7.50 31.59738078
19 8.335829689 7.26 7.50 31.54450306
20 7.293114189 7.18 7.50 31.3624331
21 8.409262251 6.83 7.50 31.46885922
22 8.033523677 6.25 7.50 31.46090088
23 7.61998376 4.89 7.50 31.47686158
24 6.78252570 3.35 7.50 31.54884725
25 7.663022456 4.14 7.25 31.52526704
26 7.908781149 4.42 7.00 31.51706969
27 7.559198543 4.45 6.75 31.53117395
28 7.925991759 3.6 6.75 31.53315539
29 9.211555039 3.33 6.75 31.54070138
30 8.353865106 3.45 6.50 31.58134133
31 7.735021919 3.21 6.50 31.56919908
32 8.100349967 2.79 5.25 31.5601372
33 7.757122346 3.07 5.00 31.60002919



NO
NPF UKM INFLASI BI RATE LN PYD UKM

Y X1 X2 X3
34 8.303330757 3.31 4.75 31.60227483
35 7.530439632 3.58 4.75 31.61620164
36 7.091509261 3.02 4.75 31.62977212
37 6.081219982 3.49 4.75 31.61087098
38 6.187284709 3.83 4.75 31.60913144
39 5.861974155 3.61 4.75 31.63023048
40 5.798511631 4.17 4.75 31.64735008
41 4.561302613 4.33 4.75 31.64995943
42 4.232453462 4.37 4.75 31.67965327
43 4.498113752 3.88 4.75 31.64561876
44 4.659152658 3.82 4.50 31.67493166
45 4.623906098 3.72 4.25 31.68440479
46 5.137990251 3.58 4.25 31.68539402
47 4.872699198 3.30 4.25 31.67391448
48 4.621984096 3.61 4.25 31.70820256

Lampiran 2: Statistik Deskripti

NPF_UKM INFLASI BI_RATE LN_PYD_UKM
Mean 6.571212 5.035417 6.406250 31.68145
Median 7.066753 4.395000 7.375000 31.63258
Maximum 9.211555 8.360000 7.750000 32.32700
Minimum 2.981376 2.790000 4.250000 31.36243
Std. Dev. 1.564902 1.701732 1.344438 0.214609
Skewness -0.721897 0.474745 -0.540609 2.034161
Kurtosis 2.497212 1.677453 1.470706 6.852337

Jarque-Bera 4.674678 5.301326 7.015543 62.78349
Probability 0.096584 0.070604 0.029964 0.000000

Sum 315.4182 241.7000 307.5000 1520.710
Sum Sq. Dev. 115.0991 136.1070 84.95313 2.164678

Observations 48 48 48 48



Lampiran 3: Tabel Model Reresi Berganda

Dependent Variable: NPF_UKM
Method: Least Squares
Date: 06/07/18   Time: 15:57
Sample: 2014M01 2017M12
Included observations: 48

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 166.9326 19.58345 8.524169 0.0000
INFLASI -0.274447 0.109263 -2.511809 0.0158
BI_RATE 0.749409 0.126844 5.908096 0.0000

LN_PYD_UKM -5.169598 0.620399 -8.332697 0.0000

R-squared 0.750968    Mean dependent var 6.571212
Adjusted R-squared 0.733988    S.D. dependent var 1.564902
S.E. of regression 0.807119    Akaike info criterion 2.488963
Sum squared resid 28.66338    Schwarz criterion 2.644897
Log likelihood -55.73511    Hannan-Quinn criter. 2.547891
F-statistic 44.22802    Durbin-Watson stat 0.863858
Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 4: Tabel Uji Persamaan Regresi

Estimation Command:
=========================
LS NPF_UKM C INFLASI BI_RATE LN_PYD UKM

Estimation Equation:
=========================
NPF_UKM = C(1) + C(2)*INFLASI + C(3)*BI_RATE + C(4)*LN_PYD_UKM

Substituted Coefficients:
=========================
NPF_UKM = 166.932621852 - 0.274447335903*INFLASI + 0.74940887814*BI_RATE -
5.16959766047*LN_PYD_UKM



Lampiran 5: Gambar Uji Normalitas
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Series: Residuals
Sample 2014M01 2017M12
Observations 48

Mean      -7.66e-15
Median   0.017816
Maximum  2.090483
Minimum -1.756417
Std. Dev.   0.780935
Skewness   0.182913
Kurtosis   3.154660

Jarque-Bera  0.315495
Probability  0.854065

Lampiran 6: Tabel Uji Multokolinieritas 

Variance Inflation Factors
Date: 06/07/18   Time: 16:00
Sample: 2014M01 2017M12
Included observations: 48

Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF

C 383.5114 28258.22 NA
INFLASI 0.011938 24.79828 2.494311
BI_RATE 0.016089 50.75200 2.098201

LN_PYD_UKM 0.384895 28466.78 1.278971



Lampiran 7: Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.428045    Prob. F(3,40) 0.0795
Obs*R-squared 7.240363    Prob. Chi-Square(3) 0.0646

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/07/18   Time: 16:03
Sample: 2014M02 2017M12
Included observations: 47
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.002095 0.103631 -0.020213 0.9840
D(INFLASI) -0.045898 0.148333 -0.309429 0.7586
D(BI_RATE) 0.163039 0.482272 0.338064 0.7371

D(LN_PYD_UKM) -0.748966 1.067507 -0.701603 0.4870
RESID(-1) -0.437453 0.163128 -2.681652 0.0106
RESID(-2) -0.148864 0.176396 -0.843916 0.4037
RESID(-3) -0.109637 0.175463 -0.624845 0.5356

R-squared 0.154050    Mean dependent var 2.85E-17
Adjusted R-squared 0.027158    S.D. dependent var 0.664040
S.E. of regression 0.654961    Akaike info criterion 2.128121
Sum squared resid 17.15894    Schwarz criterion 2.403675
Log likelihood -43.01084    Hannan-Quinn criter. 2.231814
F-statistic 1.214022    Durbin-Watson stat 1.981356
Prob(F-statistic) 0.319331



Lampiran 8: Tabel Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 2.857485    Prob. F(3,44) 0.0477
Obs*R-squared 7.826872    Prob. Chi-Square(3) 0.0497
Scaled explained SS 8.465194    Prob. Chi-Square(3) 0.0373

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 06/07/18   Time: 16:06
Sample: 2014M01 2017M12
Included observations: 48

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 14.72915 11.73102 1.255574 0.2159
INFLASI -0.055379 0.065451 -0.846104 0.4021
BI_RATE -0.055286 0.075983 -0.727605 0.4707

LN_PYD_UKM -0.426498 0.371636 -1.147622 0.2573

R-squared 0.163060    Mean dependent var 0.584061
Adjusted R-squared 0.105996    S.D. dependent var 0.511345
S.E. of regression 0.483486    Akaike info criterion 1.464066
Sum squared resid 10.28538    Schwarz criterion 1.620000
Log likelihood -31.13759    Hannan-Quinn criter. 1.522994
F-statistic 2.857485    Durbin-Watson stat 1.267728
Prob(F-statistic) 0.047716
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