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BAB II 

LANDASASAN TEORI 

A. Perbankan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

1. Pengertian Perbankan 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan jenis bank di Indonesia, bank terdiri dari Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2. Sistem Perbankan di Indonesia 

Sistem perbankan di Indonesia yang menganut dual banking system, 

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan sejarah, kehadiran 
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bank konvensional jauh lebih awal muncul dibandingkan dengan 

perbankan syariah yang baru ada pada tahun 1992. Lahirnya bank syariah 

pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI 

adalah dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan 

akte pendirian yang ditandatangani tanggal 1 November 1991 dan resmi 

beroperasi pada 1 Mei 1992 (27 syawal 1412 H).23 

Pengertian Bank Menurut Kasmir adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank 

juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi 

masyarakat yang membutuhkan dana. Bank juga sebagai tempat untuk 

menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 

uang kuliah, dan pembayaran lainnya.24 Menurut Rodoni dan Hamid Bank 

Konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 

mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam 

persentasi tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Keuntungan 

utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional 

diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan 

dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. keuntungan dari 

selisih bunga di bank dikenakan dengan istilah spread based. Apabila suatu 

 
23 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 215.   
24 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 24 
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anak mengalami kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan 

lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama 

negative spread. 

Pengertian Bank Syariah menurut Rodoni dan Hamid adalah bank 

yang dalam aktifvitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka 

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar 

prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. 25 Menurut Antonio Bank 

Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam.26 

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, adapun kegiatan usaha Bank 

Umum Syariah antara lain yaitu:  

a. Menghimpun dana dalam bentuk 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 lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

 
25 Ahmat Rodoni dan Hamid Abdul, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Bestari 

Buana Murni, 2008), hlm. 14 
26 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hlm. 48 



28 

 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah;  

c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, 

Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah;  

d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, 

Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah.  

 

3. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Menurut Rodoni dan Hamid, Bank konvensional dan bank syariah 

dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis 

penerapan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang 

digunakan,persyaratan umum pembiayaan, dan lain 

sebagainya.sedangakan perbedaan antara bank konvensional dan bank 

syariah adalah sebagai berikut27: 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional 
No.  Perbedaan  Bank Konvensional  Bank Syariah  

1  Bunga  Berbasis Bunga  Berbasis revenue/profit loss 

sharing  

2  Resiko  Anti risk  Risk sharing  

3  Operasional  Beroperasi dengan 

pendekatan sector keuangan, 

tidak terkait langsung dengan 

sector riil  

Beroperasi dengan pendekatan 

sector riil  

4  Produk  Produk tunggal (kredit)  Multi produk (jual beli, bagi 

hasil, jasa)  

 
27 Ahmat Rodoni dan Hamid Abdul, Lembaga Keuangan…, hlm. 15 
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5  Pendapatan  Pendapatan yang diterima 

deposan tidak terkait dengan 

pendapatan yang diperoleh 

bank dari kredit  

Pendapatan yang diterima 

deposan terkait langsung 

dengan pendapatan yang 

diperoleh bank dari 

pembiayaan  

6  Negative 

Spread  

Mengenal negative spread  Tidak mengenal negative 

spread  

7  Dasar 

Hukum  

Bank Indonesia dan 

pemerintah  

Al-Qur’an, sunnah, fatwa 

ulama, Bank Indonesia dan 

pemerintah  

8  Falsafah  Bedasarkan atas bunga(riba)  Tidak berdasarka bunga (riba), 

spekulasi (maisir) dan ketidak 

jelasan (gharar)  

9  Operasional  Dana masyarakat (Dana 

Pihak Ketiga/DPK) berupa 

titipan simpanan yang harus 

dibayar bunganya pada saat 

jatuh tempo  

Penyaluran dana pada sector 

yang menguntungkan aspek 

halal tidak menjadi 

pertimbangan agama  

dana masyarakat (Dana Pihak 

Ketiga/DPK) berupa titipan 

(wadi’ah) dan investasi 

(mudharabah) yang baru akan 

mendapat hasil jika 

“diusahakan” terlebih dahulu  

penyaluran dana (financing) 

pada usaha yang halal dan 

menguntungkan  

10  Aspek Sosial  Tidak diketahui secara tegas  Dinyatakan secara explicit dan 

tegas yang tertuang di dalam 

misi dan visi  

11  Organisasi  Tidak memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS)  

Harus memiliki Dewan 

Pengawasan Syariah (DPS)  

12  Uang  Uang adalah komonditi 

selain sebagai alat 

pembayaran  

Uang bukan komomditi,tetapi 

hanyalah alat pembayaran  

Sumber: Rodoni dan Hamid, 2020 

 

Hal lain yang paling membedakan bank syariah dan bank 

konvensional adalah dalam sistem pembagian keuntungan 

pembiayaannya. Bank konvensional membagi keuntungannya dengan 

sistem bunga. Sedangkan dalam bank Syariah menganggap sistem bunga 

adalah riba, jadi keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil. Berikut 

Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil: 28 

 

 

 

 

 
28 Muhammad Syafi’I Antonio,  Bank Syariah…, hlm. 61 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah 
Bunga  Bagi Hasil  

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad 

dengan asumsi harus selalu untung.  

Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi 

hasil dibuat pada waktu akad dengan 

berpedoman pada kemungkinan 

untung/rugi.  

Besarnya persentase berdasarkan pada 

jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.  

besarnya rasio bagi hasil berdasarkan 

pada jumlah keuntungan yang diperoleh.  

Pembayaran bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi.  

Bagi hasil bergantung pada keuntungan 

proyek yang dijalankan. Bila usaha 

merugi, kerugian akan ditanggung 

bersama oleh kedua belah pihak.  

Jumlah pembayaran bunga tidak 

meningkat sekalipun jumlah keuntungan 

berlipat atau keadaan ekonomi sedang 

“Booming”. 

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai 

dengan peningkatan jumlah pendapatan. 

Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak 

dikecam) oleh semua agama, termasuk 

agama Islam. 

Tidak ada yang meragukan keabsahan 

bagi hasil.  

 

Sumber: Antonio, 2020 

 

Prinsip bagi hasil pada bank Syariah dibagi menjadi dua, yakni 

profit-loss sharing dan revenue sharing.  

a. profit-loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan 

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan 

rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah 

dilakukan. 

b. Revenue adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana 

(investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana 

pada pihak lain. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil 

didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum 
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dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. 

 

B. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) 

1. Sertifikat Bank Indonessia (SBI) 

Sertifikat Bank Indonesia pertama kali diterbitkan pada 1970 dan 

hanya diperdagangkan antar bank. Namun kebijakan ini tidak berlangsung 

lama, karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk 

memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito 

tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan keluarnya kebijakan 

deregulasi perbankan 1 Juni 1983.29 

Berdasarkan Perubahan Kedua atas PBI No. 12/11/PBI/2010 Tentang 

Operasi Moneter, Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat 

SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 

Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat dan perdagangannya 

dilakukan dengan sistem diskonto. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk 

dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan 

kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka (open market 

operation) dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Suku 

 
29 Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013), hlm. 195 
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bunga SBI merupakan salah satu instrument Bank Indonesia selaku 

pemegang otoritas di bidang moneter untuk pengendalian suku bunga di 

pasar uang. Pergerakan suku bunga SBI menjadi rujukan dalam penentuan 

suku bunga di pasar uang. 

Suku Bunga SBI ini diambil dari rata-rata tertimbang hasil lelang 

Operasi Pasar Terbuka yang menggunakan acuan BI Rate untuk 

mengarahkan operasi moneter agar mempengaruhi suku bunga Pasar Uang 

Antar Bank, suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan suku bunga 

jangka waktu yang lebih panjang.30 Menurut Siamat, BI Rate merupakan 

suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh BI secara 

periodic untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal 

kebijakan moneter.31 

Selain dipergunakan sebagai piranti kebijakan moneter untuk 

mempengaruhi likuiditas bank-bank, SBI dimaksudkan untuk mendorong 

pengembangan pasar uang. Sejak krisis moneter 1997, SBI menjadi 

alternatif utama perbankan untuk menempatkan dana karena perbankan 

masih belum berani untuk mengambil risiko dalam penyaluran kredit ke 

dunia usaha.32 

 
30 Tanesia Naufal G. N., Sri Fadilah, Helliana, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Rasio 

Keuangan Bank, Inflasi, dan Bi Rate Terhadap Volume Pembiayaan”, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 

2, 2007. Diakses pada 20 Februari 2020 pukul 13.11 
31 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, 

(Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 139 
32 Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institution Mangement, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 20 
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SBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki karakteristik 

sebagai berikut :  

a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung sejak 1 

(satu) hari sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh 

waktu;  

b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;  

c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); dan  

d. dapat dipindahtangankan (negotiable).  

 

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia 

Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang 

bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang 

beroperasi dengan prinsip Syariah.33 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, SBIS 

adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 34 SBIS 

diterbitkan sebagai salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) 

dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip 

syariah dengan menggunakan akad ju’alah. Ju’alah adalah suatu kontrak 

 
33 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 353 
34 Ahmad Ifham, Ini Lho Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 298. 
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dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua 

atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan pihak kedua 

untuk kepentingan pihak pertama.35 imbalan SBIS adalah tingkat imbalan 

yang mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang SBI berjangka waktu 

sama.36 SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

b. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua 

belas) bulan; 

c. diterbitkan tanpa warkat (scripless); 

d. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan 

e. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai 

dengan akad yang dipergunakan. Adapun imbal hasil yang diperoleh pada 

SBIS ini berasal dari dana laba pengendalian moneter dan APBN, hal ini 

terjadi karena dana sertifikat Bank Indonesia Syariah dimasukkan ke 

dalam rekening wadiah amanah khusus tidak digunakan Bank Indonesia 

pada sektor riil.37  

 

 

 
35 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Syariah, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 36 
36 Naroh Karwiryawan, “Pengaruh Tingkat Return Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

terhadap Penempatan Pada SBIS dan ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia”, JESTT, Vol. 2 No. 

11, 2015. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 18.25 
37 Nursanti Yanti, “Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi 

Pasar Uang Antar Bank Syariah”, Jurnal Attasawuth, Vol. 3, No. 1, 2018. Diakses pada tanggal 17 

Februari 2020 pukul 18.10   
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C. Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Putong, Kondisi makro ekonomi yang sehat akan mendukung 

kestabilan perekonomian nasional. Alat ukur dalam menghitung pertumbuhan 

ekonomi salah satunya yaitu Produk Domestik Bruto (PDB).38 Produk 

Domestik Bruto (PDB) adalah pertumbuhan nilai dari barang dan jasa yang 

dihasilkan atau diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu 

dengan menjumlahkan semua output dari warga negara yang bersangkutan 

ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan.39 

Pengukuran GDP perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: 

1. barang – barang yang diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara 

legal di pasaran. 

2. GDP juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan pada 

perekonomian. 

3. GDP meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) 

maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan 

rumah, kunjungan ke dokter). 

4. GDP mengikutsertakan barang dan jasa yang sedang diproduksi. 

5. GDP mengukur nilai produksi dalam batas geografis sebuah negara. 

6. GDP mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu. 

Biasanya, interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). 

GDP mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian 

 
38 Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002), 

hlm. 145 
39 Ibid, hlm. 162  
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selama interval tesebut. Sedangkan hal – hal yang tidak dapat diukur oleh GDP 

yaitu: 

a. GDP mengecualikan banyak barang yang diproduksi dan dijual secara 

gelap, seperti obat-obatan terlarang. 

b. GDP juga tidak mencakup barang – barang yang tidak pernah memasuki 

pasar karena diproduksi dan dikonsumsi dalam rumah tangga. 

Rumus GDP (yang ditunjukkan sebagai Y) dibagi atas empat komponen, 

yaitu konsumsi (c), investasi (I), belanja negara (G), dan ekspor neto (NX): 

Y = C + I + G + NX 

Persamaan ini merupakan persamaan identitas – sebuah persamaan yang 

pasti benar dilihat dari bagaimana variabel - variabel persamaan tersebut 

dijabarkan. Komponen tersebut ialah :40 

a. Konsumsi (consumption) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah 

tangga. 

b. Investasi (investment) adalah pembelian barang yang nantinya akan 

digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa 

c. Belanja pemerintah (government purchases) mencakup pembelanjaan 

barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat 

(federal). 

 
40 N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 10-

13 
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d. Ekspor neto (net exports) sama dengan pembelian produk dalam negeri 

oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh 

warga negara (impor) 

Alat Ukur GDP yaitu: 

1. GDP riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan 

nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena GDP riil tidak 

dipengaruhi perubahan harga, perubahan GDP riil hanya mencerminkan 

perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, GDP riil 

merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian 

2. GDP nominal mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan 

harga-harga di masa sekarang. GDP nominal dalam perhitungannya 

dipengaruhi kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan juga 

kenaikan harga barang atau jasa tersebut 

3. Deflator GDP mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap 

tingkat harga-harga di tahun pokok. Deflator GDP merupakan salah satu 

ukuran yang digunakan oleh para ekonom untuk mengamati rata – rata 

tingkat harga dalam perekonomian.41 

Semakin besar pertumbuhan GDP menunjukkan bahwa masyarakat 

mampu memeroleh pendapatan yang tinggi juga. Hal tersebut dapat 

memengaruhi masyarakat dalam membayar utangnya kepada bank, sehingga 

pertumbuhan GDP yang semakin meningkat dapat menurunkan NPF. 

 

 
41 Ibid, hlm. 15-17 
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D. Permodalan Bank 

Modal adalah adalah faktor penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian.42 Rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung resiko adalah CAR. CAR merupakan rasio solvabilitas, analisis 

yang tujuannya untuk melihat kesanggupan bank dalam pemenuhan kewajiban 

jangka panjangnya. Lukman menjelaskan bahwa CAR (kecukupan modal) 

adalah permasalahan yang dihadapi perbankan dalam sektor internal. Bank 

perlu memelihara modal yang cukup untuk mendukung aktivitas pengambilan 

risiko (risk taking), maka ketika masa-masa kritis bank dapat terkedali sebab 

adanya cadangan modal di Bank Indonesia. Menurut Mudrajad Kuncoro dan 

Suhardjono, CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampua 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrl risiko-risiko yang timbula yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal  bank.43 

Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR), atau ditambah dengan Risiko Pasar dan Risiko Operasional, 

ini tergantung pada kondisi bank yang bersangkutan.44 Menurut SE BI 

No.13/24/DPNP/2011 rasio Capital Adequacy Ratio dihitung dengan rumus: 

 
42 Veithzal Rivai et. al, Islamic Banking, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 469 
43 Mudrajad Kuncoro, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2002), hlm. 519 
44 Slamet Riyadi, Banking Assets and Liability Management, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2006), hlm. 161   
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CAR =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 (𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖+𝑃𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑇𝑀𝑅 (𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜)
 × 100% 

Sebagai contoh kredit yang diberikan, nilai CAR yang tinggi mengartikan 

bank tersebut sanggup membiayai operasinya seperti menghadapi risiko dari 

setiap kredit/aktifa produktif. Alhasil memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas bank. Sebaliknya, apabila tidak memiliki kecukupan modal 

berdampak pada penurunan kemampuan bank untuk survive bila bank rugi, 

alhasil kepercayaan nasabah menurun menyebabkan profitabilitas bank juga 

turun.45  

 

E. Likuiditas Bank 

Likuiditas merupakan indikator yang digunakan perbankan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi atau membayar kewajiban 

jangka pendek (simpanan masyarakat) yang harus segera dipenuhi. Bank 

dianggap likuid kalau bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset 

likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan 

cepat dari sumber lainnya, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban 

pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat.46 Salah satu 

rasio untuk mengukur likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank 

konvensional dan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada bank Syariah. 

Dendawijaya menjelaskan FDR itu menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan 

 
45 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 89 
46 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 59 
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dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.47 

Berdasarkan PBI No. 17/11/PBI/2015, batas bawah LDR target sebesar 78% 

dan batas atas LDR target sebesar 92%. Rasio LDR/FDR diperoleh dari 

perhitungan: 

𝐿𝐷𝑅/𝐹𝐷𝑅 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡/𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 

Rasio ini tujuannya untuk mengukur seberapa jauh pemberian kredit guna 

mengimbangi kewajiban bank dalam pemenuhan permintaan deposan yang 

ingin mengambil kembali uangnya. Kredit ini berupa kredit pemberian bank 

yang telah ditarik/dicairkan bank. Kredit pemberian ini bukan termasuk kredit 

kepada bank lain. Banyaknya kredit menentukan keuntungan bank. Apabila 

bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun begitu 

besar mengakibatkan kerugian bank. Semakin tinggi LDR, menunjukkan 

bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid, 

maka laba perusahaan semakin meningkat (syaratnya bank tersebut sanggup 

menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit bermasalah 

sedikit).48  

 

 

 

 

 

 
47 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan…, hlm. 116 
48 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 71 
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F. Kredit/Pembiayaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya 

1. Pengertian Kredit/Pembiayaan 

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere, yang 

diterjemahkan sebagai kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya.49 

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

pihak ( kreditor/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak 

lain (nasabah atau pengutang ) dengan janji pembayaran pada waktu yang 

telah disepakati.50  

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 

Kasmir menjelaskan tujuan utama dari aktifitas kredit adalah: 

a. Mencari keuntungan 

 
49 Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 4. 
50 Veithzal Rivai dan Andria Permata, Credit Management Handbook; Teori, Konsep, 

Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), hlm. 3-4. 
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Sebagai lembaga komersial, aktifitas kredit ini menjadi sumber utama 

pendapatan bagi bank, yaitu berupa selisih antara bunga simpanan dan 

bunga pinjaman. 

b. Membantu usaha nasabah 

Aktifitas kredit ini dapat membantu nasabah yang memerlukan dana 

untuk modal kerja maupun investasi sehingga usahanya dapat 

berkembang. 

c. Membantu Pemerintah 

Semakin banyak kredit yang diberikan oleh bank maka juga akan 

berdampak pada berkembangnya dunia usaha dan lancarnya aktifitas 

perekonomian. Dengan demikian beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh pemerintah adalah meningkatnya pendapatan negara (pajak), 

membuka lapangan kerja baru, meningkatkan jumlah barang dan jasa, 

serta keuntungan lainnya. 

Sementara itu fungsi kredit menurut Kasmir diantaranya adalah: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan dilakukannya kredit maka uang tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk menghasilkan barang dan jasa, hal ini berbeda jika uang tersebut 

hanya disimpan. 

b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

Aktifitas kredit ini juga membantu pihak-pihak yang kekurangan dana 

memperoleh dana. 

c. Untuk meningkatkan daya guna barang 
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Kredit yang diperoleh oleh nasabah dapat digunakan untuk mengolah 

barang, sehingga terjadi penambahan nilai terhadap barang tersebut. 

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Hendaknya kredit dialokasikan pada sektor produktif, sehingga dapat 

menunjang perekonomian, seperti misalnya pada sektor pertanian, 

manufaktur, perdagangan, dll. 

e. Untuk meningkatkan gairah usaha 

Banyak kita jumpai bahwa salah satu kendala dalam menjalankan usaha 

adalah kekurangan modal. Dengan adanya kredit maka kebutuhan akan 

modal dapat terpenuhi, sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan 

lancar. 

f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Jika kredit dialokasikan pada sektor produktif, maka berdampak pada 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentu saja akan menjadikan sumber 

pendapatan bagi tenaga kerja yang diserap tersebut. 

g. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Pinjaman yang diberikan kepada negara lain akan memicu hubungan 

kedua negara menjadi lebih erat.51 

Berdasarkan jenis penggunaannya kredit dibagi menjadi tiga, yaitu: 

 
51 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 

hlm. 95-98 
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a. Kredit Modal Kerja, adalah pemberian pinjaman jangka pendek yang 

diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur/nasabah 

yang bersangkutan. 

b. Kredit Investasi, adalah pemberian pinjaman jangka menengah/panjang 

untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna 

rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau 

pendirian usaha baru. 

c. Kredit konsumsi, adalah pemberian pinjaman untuk keperluan 

konsumsi dengan cara membeli, menyewa ataupun yang lainnya. 

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Pembiayaan adalah penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk Ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam dan 

Istishna, dan 

d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa 

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C.  Metode analisis 5C, antara lain sebagai berikut :  

a. Character, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang 

yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini 
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tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi. 

b. Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubingkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis 

juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang 

ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya 

dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat 

“kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan. 

c. Capital, untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat laporan 

keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran 

seperti dari segi likuiditas,solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.  

d. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, 

sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan 

dapat dipergunakan secepat mungkin.  

e. Condition, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi 

ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan dating sesuai 

sector masing-masing, serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. 

Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi empat 

antara lain:52 

a. Lancar  

 
52 P. Trisadini, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 105   
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Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada 

tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan 

laporan keuagan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.  

b. Dalam Perhatian Khusus  

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dam atau 

margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan agunankuat, serta pelanggaran 

terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.  

c. Kurang Lancar  

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian 

laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi 

perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi 

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan 

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan 

kesulitan keuangan.  

d. Diragukan  

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak 

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, 

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 
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lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 

pokok perjanjian.  

e. Macet  

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian 

piutang dan pengikatan agunan tidak ada. 

 

2. Kredit/Pembiayaan Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

bisa membayar sebagian atau seluruh angsurannya beserta bunga kepada 

bank seperti yang telah diperjanjikannya. Sedangkan Pembiayaan 

Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas 

resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan 

dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi 

pembiayaannya. Kredit bermaslaah menurut ketentuan Bank Indoensia 

merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar 

(KL), Diragukan (D), dan Macet (M) 53 

Kredit/pembiayaan bermasalah ini dapat diukur menggunakan rasio 

Net Performing Loan (NPL) pada bank konvensional dan Net Performing 

Financing (NPF) pada bank Syariah. Menurut Mahmoedin, NPF adalah 

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor 

 
53 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 420 
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internal yaitu adanya kesenjangan dan fakto eksternal yaitu suatu kejadian 

diluar kemampuan kendali direktur. 54 Ketentuan Bank Indonesia (BI) 

yang menyatakan bank berkinerja baik mencatat kredit macet maksimal 

5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada Non Performance 

Loan). Berdasarkan SE BI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 

perhitungan NPL dapat dirumuskan sebagai berikut: 

NPL/NPF =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡/𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡/𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
× 100% 

Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank syariah 

tersebut, dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam 

NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruh 

perolehan laba. 55 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah 

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh 

berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut :56 

a. Faktor Internal 

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan 

strategi yang ditempuh pihak bank. 

1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

 
54 Mahmoeddin As, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 

hlm. 4 
55 Ali Arifin , Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 

14.   
56 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 360. 
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Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan 

perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan 

kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target 

kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan 

pencapaian target kredit dalam waktu tertentu tersebut cenderung 

mendorong penjabat kredit menempuh langkah-langkah yang 

lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga mengakibatkan 

tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang 

menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai 

permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu, bank 

sering saling membajak nasabah dengan memberikan kemudahan 

yang berlebihan. Bank dalam beberapa kasus sering mengabaikan 

kalau calon debiturnya masuk dalam Daftar Kredit Macet yang 

diterbitkan Bank Indonesia secara rutin. 

2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam 

menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata 

cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak 

mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan 

menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan 

sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena 

jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang 

menangani masalah perkreditan belum memadai. Di samping itu, 
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salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi 

intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan 

dalam pemutusan kredit. 

3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan 

kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya 

diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas 

perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap 

usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan 

langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya 

sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit 

yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak 

secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkahlangkah 

pencegahan. 

4) Lemahnya informasi kredit 

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya 

akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada 

gilirannya sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat 

menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. 

5) Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan 

banyaknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan 
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sengaja melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama 

legal lending limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau 

pengurus bank memberikan kredit kepada debitur yang 

sebenarnya fiktif. Padahal kredit tersebut digunakan untuk tujuan 

lain. Skenario ini terjadi karena adanya kerja sama antara pemilik 

dan pengurus bank yang memiliki itikad kurang baik. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang 

menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari: 

1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit 

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya 

kebijakan penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan 

uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan 

tingkat bunga naik dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu 

membayar cicilan pokok dan bunga kredit. 

2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 

debitur 

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak 

rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan 

keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank 

dalam pengelolaan kredit. 

3) Kegagalan usaha debitur 
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Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur 

yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan 

dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya 

perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional. 

4) Debitur mengalami musibah 

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, 

lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara 

usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi. 

Menurut Mahmoedin (2002) indikasi perilaku kredit bermasalah dapat 

dilihat dari perilaku rekening (account attitudes), perilaku laporan 

keuangan (financial statment attitudes), perilaku kegiatan bisnis (business 

activities attitudes), perilaku nasabah (customer attitudes), dan perilaku 

makroekonomi (macroeconomic attitudes). 

Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah itu 

sendiri disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari pihak bank itu sendiri 

(kreditur), debitur, serta diluar kreditur dan debitur tersebut. Dengan 

demikian, dapat dilihat bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi 

tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan, 

berikut tabel 2.3 penyebab kredit gagal:57 

 

 

 

 

 

 
57 Rustam Bambang Rianto, Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), hlm. 60 
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Tabel 2.3 

Penyebab Kredit Gagal 
No Faktor Internal Faktor Eksternal 

1 Adanya Self Dealing atau tindak 

kecurangan dari apparat pengelola 

kredit 

Kegiatan perekonomian 

makro/kebijakan pemerintah yang 

diluar jangkauan bank untuk 

diperkirakan 

2 Minimnya pengetahuan para pengelola 

kredit 

Adanya bencana alam dan kejadian 

diluar dugaan 

3 Kurang baiknya manajemen sistem 

informasi yang dibangun pada bank 

yang bersangkutan 

Adanya tekanan dari berbagai 

kekuatan politik di luar bank 

sehingga menimbulkan kompromi 

terhadap prinsip-prinsip kredit yang 

sehat. 

4 Tidak adanya kebijakan yang baik pada 

bank yang bersangkutan 

Adanya kesulitan/kegagalan dalam 

proses likuidasi dan perjanjian 

kredit yang telah disepakati 

5 Lemahnya organisasi dan manajemen 

dari bank yang bersangkutan 

Adanya persaingan cukup tajam 

diantara perbankan dalam hal 

perkreditan 

Sumber: Rianto, 2013 

 

 

4. Manajemen Risiko Kredit 

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses 

manajemen risiko perbankan. Efektifitas dalam kaitannya dengan proses 

manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit, adalah 

upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik 

berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara 

yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit.58  

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian 

pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut:59 

a. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan; 

b. Manajemen portofolio pembiayaan; 

 
58 Irham Fahmi Analisis Laporan Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 18 
59 Rustam Bambang Rianto, Manajemen Resiko…, hlm. 109 
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c. Agunan; 

d. Pengawasan arus kas; 

e. Manajemen pemulihan; 

f. Asuransi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Ikan Adisaputra, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada PT. Bank Mandiri (Persero) 

TBK. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Loan To Deposit Ratio 

(LDR), Capital Adequacy Ratio(CAR), Net Interest Margin (NIM), dan 

Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Non Performing Loan (NPL) sebagai 

proyeksi dari kinerja keuangan Bank Mandiri untuk meminimalisir masalah 

kredit yang terjadi dari periode Juni 2001 hingga Desember 2010. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

CAR, LDR dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL, 

sementara NIM berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap NPL. 

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teknik analisis data serta 

variabelnya. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independent (X) berupa 

LDR, CAR, NIM, dan BOPO. Sedangkan variabel dependen (Y) berupa 

NPL.60 

 
60 Ikan Adisaputra, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, (Makassar: Tesis Tidak Diterbitkan, 2012). Diakses pada tanggal 

13 Februari 2019 pukul 14.20 
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M Shaiful Umam, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga Terhadap Ketahanan di Bank 

Mandiri Syariah Melalui Uji NPF dan ROA Periode Krisis Global Tahun 2008-

2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga terhadap daya tahan Bank Syariah 

Mandiri yang diukur dari ROA (Return On Assets) dan NPF (Non Performing 

Financing). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear 

Berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teknik analisis data dan 

variabelnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Tingkat Inflasi dan Tingkat suku bunga (SBI). Sedangkan 

variabel terikat adalah Return on Asset (ROA) dan Risiko Pembiayaan (Non 

Performing Financing). Hasil Penelitian menyatakan bahwa Tingkat 

Pertumbuhan Ekonomi (IPI) dan Tingkat Inflasi (IHK)berpengaruh negatif 

signifikan, serta Tingkat Suku Bunga (SBI) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). Begitu juga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

(IPI) dan Tingkat Inflasi (IHK)berpengaruh negatif signifikan, serta Tingkat 

Suku Bunga (SBI) tidak berpengaruh signifikan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Non Performing Financing (NPF).61 

Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego, Pengaruh Variabel Makro 

Dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan 

 
61 M Shaiful Umam, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga Terhadap 

Ketahanan di Bank Mandiri Syariah Melalui Uji NPF dan ROA Periode Krisis Global Tahun 2008-

2016, (Surabaya: Tesis Tidak Diterbitkan, 2018). Diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 

14.31 WIB 
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Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi NPL pada perbankan konvensional dan NPF pada perbankan 

Syariah ditinjau dari variabel makroekonomi dan variabel mikroekonomi 

berupa kondisi internal perbankan baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen (X). 

Variabel independent (X) yang diambil berupa variabel makro yang digunakan 

adalah inflasi, kurs, dan GDP, suku bunga SBI, SWBI/SBIS, sedangkan 

variabel mikro yang digunakan adalah LDR/FDR dan CAR pada kedua jenis 

perbankan. Persamaanya terletak pada variabel dependen (Y) berupa NPL dan 

NPF serta teknik analisa data kuantitatif VAR (Vector Auto Regression) atau 

VECM (Vector Error Correction Model) dengan menggunakan E-views 6..  

Hasil analisis impulse response function (IRF) terhadap NPL merespon positif 

terhadap guncangan variabel inflasi dan SBI. Sebaliknya, merespon negatif 

terhadap guncangan variabel Kurs, GDP, LDR, dan CAR. Sedangkan terhadap 

NPF merespon positif terhadap guncangan variabel GDP dan CAR dan 

merespon negatif terhadap guncangan variabel Kurs, inflasi, SBIS, dan FDR. 

Hasil FEVD terhadap NPL yang paling dipengaruhi berdasarkan urutannya 

dimulai dari inflasi, SBI, LDR, CAR, GDP, dan terakhir adalah Kurs. Hasil 

FEVD terhadap NPF yang paling dipengaruhi berdasarkan urutannya dimulai 

dari FDR, inflasi, CAR, GDP dan terakhir adalah Kurs..62 

 
62 Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego, “Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro 

Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah”, Jurnal Tazkia, Vol. 6, No. 

2, 2016. Diakses pada 13 Februari 2020 pukul 10.04 
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Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi, dalam penelitiannya Pengaruh 

Gross Domestic Product, Inflasi dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Non 

Performing Financing Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di 

Indonesia Periode 2003–2014. Tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh 

variabel Gross Domestic Product, Inflasi dan Financing to Deposit Ratio 

secara parsial dan simultan terhadap Non Performing Financing Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda (Multiple Linier Regression Analysis). 

Penelitian ini menggunakan metode first difference untuk menyembuhkan 

gejala autokorelasi sehingga data yang digunakan merupakan tabulasi data baru 

yaitu menjadi data pertumbuhan untuk setiap variabelnya. Hasil penelitian 

menunjukkan Gross Domestic Product dan inflasi secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan. Namun, Financing to Deposit Ratio memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap Non Performing Financing BUS dan 

UUS. Perbedaan penelitian ini terletak pada teknik analisis data dan 

variabelnya. Variabel independent (X) berupa GDP, Inflasi, dan FDR. 

Sedangkan variabel dependen (Y) berupa NPF.63 

Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni, dan Ranti Wiliasih, dalam 

penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Non 

Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-

2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal 

 
63 Daisy Firmansari dan Noven Suprayogi, “Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi dan 

Financing to Deposit Ratio Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003–2014”, JESTT, Vol. 2 No. 6, 2016. Diakses pada 13 

Februari 2020 pukul 10.10 
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yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2010-2014. Perbedaan Penelitian ini terletak pada metode 

dan variabelnya. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan data 

tahunan dari laporan tahunan perbankan 2010-2014. Variabel independent (X) 

terdapat variabel mikro berupaFDR, Bank size, Net Income Margin, biaya 

Overhead, CAR dan KAP, serta variabel makro berupa BI Rate dan SBIS Rate. 

Sedangkan variabel dependen (Y) berupa NPF. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Bank size, biaya overhead dan SBIS 

rate memiliki efek negatif signifikan pada Non Performing Financing (NPF), 

sedangkan Financing to Deposit Ratio (FDR), Net Income Margin (NIM), 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan BI rate memiliki efek positif signifikan 

terhadap Non Performing Financing. Bank Umum Syariah perlu melakukan 

pengawasan terhadap tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR), Bank size dan 

meningkatkan kualitas manajemen operasional pada biaya overhead.64 

 Fathyah Isnaini, Sahara, dan Tita Nursyamsiah, dalam penelitiannya yang 

berjudul Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Non Performing Financing 

dan Non Performing Loan pada Dual Banking System di Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat non-

performing finance (NPF) dan non-performing loan (NPL) pada Dual Banking 

System di Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis, 

yaitu dengan analisis regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

 
64 Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni, dan Ranti Wiliasih, “Faktor-Faktor yang 

Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014”, 

Jurnal Al-Muzara’ah, Vol.4, No.1, 2016. Diakses pada 13 Februari 2020 pukul 10.22 
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pada bank umum syariah, variabel Growth Domestic Product (GDP), inflasi, 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF), 

sedangkan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh positif. Pada bank umum konvensional, variabel Growth 

Domestic Product (GDP), inflasi, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan total aset 

berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPL). Perbedaan 

pada penelitian ini terletak pada teknik analisis data dan variabel independent 

(X). Variabel independen dalam penelitan ini adalah pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP), inflasi, BI rate, Return on Asset (ROA), Financing 

to Deposit Ratio (FDR)/Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan total 

asset. Persamaannya terletak pada variabel dependennya (Y) adalah NPF dan 

NPL.65 

Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan 

Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 

internal dan faktor makroekonomi yang mempengaruhi Non Performing 

 
65 Fathyah Isnaini, Sahara, dan Tita Nursyamsiah, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat 

Non Performing Financing dan Non Performing Loan pada Dual Banking System di Indonesia”, 

Jurnal AL-MUZARA’AH, Vol. 7 No. 1, 2019. Diakses pada 17 Februari 2020 pukul 14.04 
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Financing (NPF) pada BPRS di Indonesia tahun 2012-2017. Metode analisis 

data menggunakan regresi data panel dengan mengambil sampel 54 BPRS dengan 

periode waktu semesteran dari tahun 2012 sampai 2017. Hasil dari penelitian 

ini adalah variabel Total Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. 

Variabel CAR dan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

NPF. Variabel BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. 

Sementara itu variable makro ekonomi BI Rate dan PDRB memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap NPF. Sementara variabel Inflasi dan 

pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap NPF. Perbedaannya dalam 

penelitian ini terletak pada teknik analisis data dan variabelnya. Variabel 

independen (X) berupa Total Asset, CAR, ROA, dan BOPO merupakan 

variabel mikro, serta BI Rate, PDRB, Iinflasi, dan Pengangguran merupakan 

variabel makro. Sedangkan variabel dependen (Y) berupa NPF.66 

Mia Maraya Auliani, dan Syaichu, dalam penelitiannya yang berjudul 

Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat 

Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 

Tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap NPF. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis 

Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial 

BOPO dan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan CAR 

 
66 Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, Analisis Pengaruh Faktor Internal 

Bank dan Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah di Indonesia, JEL Classification: G21, 2017 Diakses pada 13 Februari 2020 pukul 12.04 

WIB 
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dan Sensitivitas Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

NPF. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada teknik analisis data dan 

variabelnya. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Non Performing 

Financing (NPF) dan variabel independennya adalah BOPO, CAR, FDR, 

SBIS, Sensitivitas inflasi dan sensitivitas kurs.67 

 

H. Kerangka Konseptual 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual 

 

 
Sumber: Peneliti, 2020 

 
67 Mia Maraya Auliani, dan Syaichu, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 

2010-2014”, Diponegoro Journal of Economics, Vol. 5, No. 3, 2016. Diakses pada 13 Februari 2020 

pukul 12.11 
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I. Hipotesis Penelitian 

Nanang Martono mengartikan hipotesis merupakan jawaban sementara 

yang kebenarannya perlu diuji. Arti lainnya adalah rangkuman kesimpulan 

secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. 68 Maka hipotesis yang 

diambil peneliti, yaitu: 

H1: Variabel Makro berpengaruh terhadap NPL dan NPF 

a. SBI (X1) dan GDP (X2) berpengaruh terhadap NPL (Y1) 

b. SBIS (X5) dan GDP (X2) berpengaruh terhadap NPF (Y2). 

H2: Variabel Mikro berpengaruh terhadap NPL dan NPF 

1. CAR (X3) dan LDR (X4) berpengaruh terhadap NPL (Y1) 

2. CAR (X6) dan FDR (X7) berpengaruh terhadap NPF (Y2). 

H3: Variabel Makro dan Mikro berpengaruh dominan terhadap NPL dan NPF 

1. Adanya variabel SBI (X1), GDP (X2), CAR (X3), dan LDR (X4) yang 

berpengaruh dominan terhadap NPL (Y1) 

2. Adanya variabel SBIS (X5), GDP (X2), CAR (X6), dan FDR (X7) 

yang berpengaruh dominan terhadap NPF (Y2). 

H4: Adanya integrasi antara Bank Central Asia dan Bank Muamalat 

berdasarkan pengaruh variabel Makro dan Mikro terhadap NPL dan NPF 

 
68 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 58 


